
LLISTAT DE MATERIAL DE CICLE MITJÀ – CURS 2020-2021 

o  Safata (3r) 
o  3 Llapis STADLER HB2 (Cal tenir tot el curs). 

o  3 Gomes d’esborrar (cal tenir tot el curs). 
o Maquineta amb dipòsit. 

o 3 Bolígrafs blaus i 3 vermells (Cal tenir tot el curs). 
o Colors de fusta (12 unitats). 

o Retoladors (12 unitats). 
o Calculadora. 

o Regle de 20 cm.  
o 1 transportador d'angles (només 4t). 

o Tisores. 
o Pegament de barra. 

o Paquet de 100 folis blancs de 80 grs. 
o Arxivador de dues anelles de color vermell (alumnes de 3r). 

o Làmines de dibuix DIN-A4  (30 unitats) 

o 4 fasteners (4t) - 3 fasteners (3r). 
o 5 folders de plàstic. 

o 1 full d'etiquetes per imprimir APLI 01226 (full de 24 etiquetes). 
o 6 Cartolines una mica més grans que un foli per fer les tapes dels 

àlbums. Ja us indicarem els colors que hem decidit.  
o 1 paper de cel·lofana per embolicar el treball de Nadal.  

o 1 paquet de blue tack 
o Temperes de diferents colors  

o 3 pinzells: gruixut, mitjà i prim. 
o 1 cartolina negra mida foli pel projecte de Sistema Solar. Caldran 

també estrelletes platejades o daurades per enganxar.  (4t) 
o Plastilina de diferents colors per fer els animals invertebrats del 

projecte de medi (4t) 
o Plastilina de diferents colors per treballar el paisatge (3r). 

o 1 cartolina verda mida foli (3r). 

o 2 papers de xarol mida foli.  
o Cinta adhesiva.  

o Sempre fem servir grapes, xinxetes, clips. Caldria que portessiu una 
petita quantitat.  

o A la classe, escrivim amb retoladors per pissarra blanca. Fem servir 
blau, negre, vermell i verd. Portar un dels retoladors.  

o Cartolina gran. Ja us direm la quantitat en funció de les feines que 
fem. En principi caldrà alguna per  fer un lapbook a la classe de 

música.  
o Moltes vegades fem servir fulls de colors. Ja us indicarem la 

quantitat i els colors que necessitem.  
o Sobres de cartró per posar la mascareta enganxada a la classe 



mentre que esmorzem i quan vagin al menjador. També un trosset 

de velcro, per a la taula de la classe.  

 

A més durant el curs s'anirà demanant diferents materials per a 
Plàstica i Festes. 

 

o Es recomana que portin una tablet una o dues sessions a la setmana 
per treballar el projecte matemàtic d'INNOVAMAT i per treballar els 

projectes de medi. Començarem a l'Octubre.  
 

 
Al que es pagava pel banc a l’Escola hi havia una aportació de 10 

euros per fotocòpies... de Projectes que substitueix als llibres de 
medi . Caldrà fer el pagament al compte de l’Escola posant el nom i 

curs de l’alumne. 

 
També s’inclouen uns altres serveis de l’Escola que caldrà que 

aboneu per transferència si els voleu fer servir: 
  

14,5 euros : Plataforma Clickedu amb la que ens comuniquem, 
passem la llista, pengem feines en cas de confinament, pengem els 

àlbums de fotos, enviem els informes…  
 

9 euros (3r): GLIFING . Es un programa de reforç de lectura que 
fem a la classe i les famílies fan a casa. 

 
 

 

Número de compte de l’Escola Sant Cristòfor: 

 
ES64 0081 1619 7600 0106 2212 

 

 
 

  

 

 


