
 
 
LLISTA DE MATERIAL  CURS 2018-2019 
 
SISÈ DE PRIMÀRIA  
 

- Una carpeta plastificada mida foli (sense separadors) 
- Tres llibretes Din A-4 de 100 fulls, quadrícula, marge i espiral  (matemàtiques, 

català i anglès) 
- Un paquet de 100 fulls blancs Din A-4 
- Una carpeta classificadora mida foli (amb el nom al llom) 
- Una calculadora (no científica) 
- Un regle mil·limetrat de 30 cm 
- Un transportador d’angles 
- Un escaire 
- Un compàs 
- Unes tisores 
- Un retolador negre de punta fina 
- Una cola de barra 
- Cinc porta fulls transparents mida foli 
- Vint làmines de dibuix sense marge mida Din A-4 
- Una caixa de pintures témpera La pajarita 
- Tres pinzells (prim, mitjà i gruixut) 
- Un pot petit de cola blanca líquida 
- Un drap i una bata amb nom i veta 
- Capsa de mocadors de paper de 100 unitats 
- Flauta dolça 
- Uns auriculars 

 
 

NOTA 
 Si teniu algun d’aquests materials no és necessari comprar-ne de nous 
 Tot el material escolar ha d’estar marcat amb el nom i cognoms. Els llibres i les 
 llibretes amb una etiqueta visible a la pàgina del davant 
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Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que puguin constar en 
aquest document, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de COLEGIO SAGRADOS CORAZONES EN TORELLO MM SS CC, la finalitat del qual serà dur a terme les 
gestions relacionades amb l’ensenyament. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit a: COLEGIO SAGRADOS CORAZONES EN TORELLO MM SS CC, Carrer Puig 
d'Assalit, 32 de Torelló, (08570) Barcelona.  


