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Material 201  9  -20
MATERIAL 1r 

Aquest proper curs els alumnes de 1r, 2n i 3r no han de comprar material fungible 
individual, tindran material compartit a les aules .

Han de dur:
1 Llibreta de pauta per alumnes de 1r que trobareu a Can Migue.
1 Arxivador  de 4 anelles
1 Arxivador de 2 anelles

LES MESTRES DE PRIMER CICLE DEMANEN QUE NO DUGUIN MOTXILLES DE CARRO. 

NO SÓN NECESSÀRIES I OCUPEN MOLT ESPAI A LES AULES.

Els llibres de text que necessitin els trobaran a l’escola el mes de
setembre.
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Material 201  9  -20
MATERIAL 3r curs

Una llibreta grossa de retxes d’espiral.
Una llibreta grossa de quadres d’espiral.

 Com el curs passat els alumnes de 1r, 2n i 3r  no han de comprar material fungible 
individual, tindran material compartit a les aules .

LES MESTRES DE PRIMER CICLE DEMANEN QUE NO DUGUIN MOTXILLES DE CARRO. 

NO SÓN NECESSÀRIES I OCUPEN MOLT ESPAI A LES AULES.

Els llibres de text que necessitin els trobaran a l’escola el mes de
setembre.
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MATERIAL 4t, curs 
 

 1 tisores
 2 barra de pega (Mida mitjana)
 24 llapis de colors (llenya)
 1 maquineta 
 3 llapis Noris nº2
 2 retoladors negres edding
 1 capsa de retoladors     

 1 estoig NO metàl·lic  gros amb tres compartiments
 1 boli blau
 1 boli vermell
 2 puntafines negres
 2 gomes
 1 carpeta acordió
 1 joc de regles
 1 compàs
 1 llibreta de retxes petita
 1 paquet de folis blanc
 Necesser (tovallola, pinta,... Educació física
 Una flauta dolça (Hohner, funda verda)

 
 

Nota important: Els alumnes poden aprofitar tot el material que tinguin del curs passat.

Els llibres de text que necessitin els trobaran a l’escola el mes de
setembre.
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MATERIAL 5è, curs 
 4 llibretes de quadres de 4 colors diferents (grapades)
 1 llibreta petita de retxes
 Carpeta acordió
 1 estoig complet (bolis, llapis, goma...)
 1 marcador
 1 joc de regles
 1 compàs
 1 tisores
 2 barra de pega
 Joc de colors de llenya 
 Retoladors
 Flauta (música)
 Necesser, tovallola, pinta... (educació física)
 2 puntafina negres
 1 paquet de folis blancs

Els llibres de text que necessitin els trobaran a l’escola el mes de
setembre.
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MATERIAL 6è, curs 
4 llibretes de quadres de 4 colors diferents (grapades).
1 llibreta petita de retxes
1 Carpeta acordió
1 estoig complet (bolis, llapis, goma...)
1 marcador
1 joc de regles
1 compàs
1 tisores
2 barres de pega
Joc de colors i retoladors
Flauta (música)
2 puntafina negres
Necesser, tovallola, pinta... (educació física)
1 paquet de folis de colors
 
Nota important: Els alumnes poden aprofitar tot el material que tinguin del curs 
passat.

Els llibres de text que necessitin els trobaran a l’escola el mes de
setembre.


