MATERIAL DE CICLE PRIMÀRIA I (1r, 2n i 3r)





































4 llapis (en cas de pèrdua s’hauran d’anar reposant)
4 gomes (en cas de pèrdua s’hauran d’anar reposant)
Maquineta amb dipòsit (en cas de pèrdua s’haurà de reposar)
3 bolígrafs blaus i 3 vermells (3r)
1 capsa de 12 colors de fusta
1 capsa de 16 colors de plàstic
1 capsa de 12 retoladors
Temperes de diferents colors: vermell, blau, groc, blanc, negre,
verd, taronja, lila, rosa i marró.
1 estoig d’aquarel·les
1 tisores
3 barres de pegament de barra
1 pot de cola blanca
1 pot de vernís fixador
1 paquet de folis blancs
1 paquet de folis de colors varis
1 safata-arxivador de color blau
Pinzells (gruixut-mitjà-prim)
Gomets de colors (assortit varis gomets)
Fulls d’etiquetes per imprimir
1 paquet de làmines de dibuix DIN-A3
1 paquet de làmines de dibuix DIN-A4
6 fasteners
Goma eva de colors assortits (blanc, negre, vermell, blau, verd,
groc, taronja, rosa i marró)
Plastilina de colors (blanc, negre, vermell, blau, verd, groc,
taronja, rosa i marró)
Cartolina 60x40 (blanc, negre, vermell, blau, verd, groc,
taronja, rosa i marró – 1 de cada color)
6-8 cartolines tapes àlbum (colors a definir pel tutor/a)
Papers de cel·lofana 12 colors
Paper xarol 12 colors
Paper de seda 12 colors
1 punxó i una “alfombreta” (1r i 2n)
1 pastilla de fang blanc (250 gr)
1 pastilla de fang marró (250 gr)
Feltre de colors ( 6-8 colors)
1 paquet de pòsits adhesius
6 retoladors pissarra blanca tipus velleda colors: blau, verd i
vermell

* un paquet de fulls quadriculats/milimetrats i un de pautats (3r)













1 tàper plàstic rectangular de 1´8L per guardar els estris d’ús
habitual
1 carpeta groga de cartró
1 carpeta de plàstic blava (sobre portadocuments A4) (1r i 2n)
1 sobre de plàstic multi trepant amb velcro blau (3r)
Carpeta vermella de dues anelles (3r)
1 dossier PVC amb fastener (1r i 2n)
20 fundes transparents de plàstic multi trepant
1 paquet de barres de maquillatge facials
1 regle de 20 cm
1 capsa de mocadors de paper
1 paquet de tovalloletes humides gran

I altres materials complementaris que seran demanats en el sol cas
que sigui necessari com ara: escurapipes, suro, ullets que es mouen,
tela, velcro, etc.
Recordeu que per cada celebració escolar es demanarà el material
específic quan calgui (castanyada, Nadal, carnestoltes, Sant Jordi i
activitats vàries del centre)

