LLISTA DE MATERIAL CURS 2021-2022
SEGON DE PRIMÀRIA
-

-

-

20 làmines de dibuix mida Din A-4
Una llibreta Din A-5, de pauta, espiral, 50 fulls i pauta 3,5 mm (podeu aprofitar la
de 1r curs)
Una carpeta plastificada mida foli
Una bossa grossa amb cremallera (necesser) on hi hagi:
o Barra de cola
o Punxó amb mànec de fusta i punta metàl·lica
o Pinzell per pintura Staedtler 4 i pinzell gruixut Staedtler 10
o Drap per plàstica
o Tisores
Un estoig amb cremallera on hi hagi:
o Colors de fusta Staedtler
o Retoladors
o Regle d’entre 15 i 20 cm
o Dos llapis HB 2
o Goma
o Maquineta de ferro
Un recanvi retolador Pilot (pissarra blanca) color negre
Un retolador per pissarra blanca de color verd
Una bata vella per plàstica amb el nom i amb una veta per penjar-la
Una caixa de mocadors de paper
Uns auriculars (diadema, dins una bossa amb el nom)

MATERIAL que trobareu a l’escola:
- INNOVAMAT, material i quaderns de l’alumne/a per treballar les matemàtiques
- Una agenda personalitzada
Aquests materials els trobareu carregats en un rebut a mitjans de juliol.
NOTA:
Si teniu algun d’aquests materials no és necessari comprar-ne de nous.
Cal tenir en compte que la maleta escolar sigui: sense rodes, gran perquè hi càpiguen els
llibres i una carpeta mida foli.
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 d’allò que disposa el Reglament Europeu de (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter
personal que puguin constar en aquest document, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de ESCOLA SAGRATS CORS DE TORELLÓ, la finalitat del
qual serà dur a terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes
estipulades a l’anomenat RGPD. Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a
tercers països o organitzacions internacionals. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al
tractament de les dades dirigint-vos al següent correu electrònic: administracio@sagratscors.org o per escrit a: ESCOLA SAGRATS CORS DE TORELLÓ,
Carrer Puig d'Assalit, 32 Torelló, (08570) Barcelona.

