MATERIAL NECESSARI PER AL CURS 2019 -2020
PRIMÀRIA VI

▪ Una carpeta de quatre anelles de 25-30 mm plastificada mida foli amb 10 separadors de
plàstic mida foli. Es recomana el Model Exabinder que disposa d’una goma per tancar
la carpeta.
▪ Fulls quadriculats perforats DIN-A4.
▪ 30 dossiers de plàstic mida foli.
▪ Un llapis
▪ Una goma d’esborrar
▪ Una maquineta per fer punta (recomanable amb receptacle)
▪ Un bolígraf negre, un blau, un verd i un vermell
▪ Un marcador fluorescent
▪ Un regle 20-30 cm (de plàstic no flexible. no metàl·lica)
▪ Un estoig petit per portar el material bàsic d’escriptura (llapis, goma, maquineta, bolígrafs,
marcador fluorescent)

Important:
- L’agenda escolar serà proporcionada per l’escola
- Inicialment no cal comprar cap llibreta, si algún professor ho considerés necessari,
s’indicarà durant la primera setmana de curs el tipus de llibreta més adequat.
- No es pot utilitzar TIPEX ni líquid ni de cinta
- Per tal de facilitar el correcte reciclatge del material escolar es fan les següents
recomanacions:
o Els bolígrafs es recomana que siguin de plàstic amb fàcil extracció de la part
interior o siguin recarregables.
o La maquineta es recomana que sigui de plàstic o de metall sense pintar
Llista de material de Dibuix

▪ Un estoig específic per a material de dibuix
▪ Mínim 10 fulls de dibuix mida DIN A 4, de mínim 130g/m2
▪ Mínim 10 fulls de dibuix mida DIN A 3, de mínim 130g/m2
▪ Un llapis negre 2HB
▪ Un compàs senzill
▪ Tisores de punta rodona
▪ Adhesiu en barra
▪ Caixa de ceres toves (ex. Manley), mínim 24 colors
▪ Sobre-bossa plàstic translúcid mida A-4 per guardar les ceres toves
▪ Caixa de ceres dures (ex. Plastidecor), mínim 24 colors
▪ Caixa retoladors, mínim 24 colors
▪ Carpeta de dibuix de 35 x 50 cm.

