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MATERIAL CICLE SUPERIOR CURS 2018-2019
-

Una carpeta classificadora per deixar a l’escola
Carpeta de fundes de plàstic mida foli
Dues llibretes quadriculades mida foli amb espiral (anglès i science)
Cinc llibretes d’una ratlla, sense espiral, mida foli (català, castellà, religió, anglès i
francès)
Una llibreta de quadres, amb espiral, mida foli (matemàtiques)
Una llibreta de quadres, sense espiral, mida foli (medi)
Un regle de 40 cm, un compàs (model: metàl·lic Stop System Maped), un escaire, un
cartabó i un transportador
Bolígrafs: blau, negre i vermell
Retoladors, colors, maquineta, goma, llapis, regle petit, cola de barra, tisores...
Típp-Ex que no sigui líquid ( no és obligatori )
PEN ( min. 2GB)
RECOMANEM FOLRAR ELS LLIBRES I QUE POSEU EL NOM A TOT EL MATERIAL.
PLÀSTICA

El material s’haurà de portar dins d’una capsa de plàstic (no més gran de 36x27cm) amb una
etiqueta amb el nom.
-

Un rotllo de paper de cuina
Ceres Manley (mínim 12 colors)
Bloc de dibuix amb requadre/marc
Bosses d’escombraries, mida sac
Bata o samarreta gran per evitar que els nens s’embrutin
6 trossos de cartró mida A-3
Cola blanca.
Pintura tèmpera (mínim 6 colors)
Paleta de plàstic de pintor
Pinzells nº 16, nº 10, nº 2
Retoladors punta fina nº5 verd, blau, vermell i negre.

POSEU EL NOM A TOT EL MATERIAL I EL DIA QUE TOQUI PLÀSTICA QUE PORTIN ROBA VELLA

ED. FÍSICA
-

Xandall, samarreta i esportives de recanvi, dins una bossa de roba o esportiva.
Quan facin piscina hauran de portar el material necessari: banyador, xancletes,
casquet de bany de làtex i tovallola.
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