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LLISTA DE MATERIAL  CURS 2021-2022 

 

SISÈ DE PRIMÀRIA  

 

- Una carpeta plastificada mida foli (sense separadors) 

- Dues llibretes Din A-4 de 100 fulls, quadrícula, marge i espiral  (matemàtiques i 

anglès) 

- Una llibreta Din a-4 de 100 fulls, quadrícula, amb marge i sense espiral. 

- 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 

- Un retolador per pissarra blanca de color verd 

- Una cola de barra 

- Deu porta fulls transparents mida foli 

- Vint làmines de dibuix sense marge mida Din A-4 

- Dos fulls de paper vegetal mida Din A-4 

- Tres cartolines negres mida Din A-4 

- Una caixa de pintures “tempera 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  

- Una pila tipus “petaca” 

 

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. 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. 

juny 2021 


