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MATERIAL CICLE SUPERIOR CURS 2021-2022 

 

• 1 carpeta classificadora per deixar a l’escola. 

• 1 carpeta de fundes de plàstic mida foli. 

• 2  llibretes quadriculades mida foli amb espiral  (Matemàtiques i Medi) 

• 4 llibretes d’una ratlla mida foli amb espiral (català/castellà, anglès/EOA, science i francès. 

• 1 regle de 40 cm 

• 1 compàs (model: metàl·lic Stop System Maped). 

•  un escaire, un cartabó i un transportador. Poden utilitzar els del curs anterior.. 

• 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 ) 

• 1 calculadora senzilla 

• Plàstica: Una capsa de plàstic (no més gran de 36x27cm)  amb una etiqueta amb el nom 

per guardar el material de plàstica  a la guixeta..  

- Ceres Manley (mínim 15 colors) 

- Bosses d’escombraries, mida sac i un rotllo de paper de cuina,  

- 6 trossos de cartró mida A-3 

- Cola blanca 

- Pintures tipus temperes  (mínim 6 colors) 

- Paleta de plàstic de pintor i dos pinzells; un de gruixut i un de prim. 

           A 6è es pot aprofitar tot el material de plàstica del curs anterior 

Nota 

* Sempre que es vulgui i es pugui, es pot reciclar el material del curs anterior. 

* La bata o roba vella només l’hauran de portar, si volen, el dia de plàstica o la poden deixar a la 

classe. 

*Tot el material , llibres de text i objectes personals de l’alumne/a han d’estar marcats amb el 

nom! Es recomana folrar tots els llibres de text per una millor conservació dels mateixos. 

*El material que es faci malbé durant el curs caldrà reposar-lo. 

Educació Física 

• Equip esportiu de l’Escola: xandall, samarreta i esportives de recanvi amb velcro, dins una 

bossa de roba o esportiva. 

• Quan facin piscina hauran de portar el material pel curs de natació: banyador, xancletes, 

casquet de bany de làtex , tovallola i pinta. 


