
 

MATERIAL NECESSARI PER AL CURS 2019-2020 

PRIMÀRIA V 

NO cal portar-lo tot el primer dia; només l’estoig complet. 

El material de reposició aniran portant-lo al llarg del curs. 

 

 1 carpeta classificadora mida foli, amb separadors interiors de cartolina 
(no tipus acordió) 

 1 carpeta simple 

 1 estoig/bossa tou amb cremallera 

 1 petit estoig tou per a les sortides d’història 

 1 caixa de retoladors (20 colors) 

 1 caixa llapis color (24 colors) 

 retolador punta fina negre, blau i verd 

 llapis negre, HB nº 2 i un portamines 0.5mm (per geometria) 

 goma d’esborrar per a llapis 

 maquineta per a fer punta (amb recipient) 

 1 regle graduat de 15/20. (de plàstic, no flexible i que càpiga dins 

l’estoig) 

 1 regle graduat de 30 cm (de plàstic transparent, no flexible) 

 1 compàs bàsic (Serveix el de PIV) 

 semicercle graduat (transparent) 

 tisores de punta rodona 

 barra adhesiva gran 

 1 llibreta espiral quadriculada mida DIN A-5 per anglès 

 1 carpeta d’anelles folrada blava Abacus (Serveix la de PIV) 

 1 llibreta quadriculada DIN A-4 sense espiral per francès (Ha de ser la de 

IV) 

 24 cartolines de color DIN A-4 (per les tapes dels treballs del curs 

d’història) 

 8 camises plàstic (obertura lateral) 

 1 carpeta tipus mini-clip amb tapa (per sortides d’història) (Serveix la de 

PIV) 

 1 pen drive bàsic  (no tipus ninot) 

 1 carpeta de dibuix DIN-A3 (38 x 52) (Serveix la de PIV) 
 Flauta dolça soprano de dues peces de fusta i digitació barroca (doble 

forat) marca Hohner 9550 amb funda i vara de netejar (no d’escuma) 
(Serveix la de PIV) 

                

            L’agenda escolar serà proporcionada per l’escola. 

Agrairem que el material escolar estigui marcat des del primer dia, així 
com les carmanyoles-recipient per a l’esmorzar. 
 


