
 MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA
curs 2022-2023
(A ser possible el primer dia)

1r PRIMÀRIA 2n PRIMÀRIA 3r PRIMÀRIA
1 estoig tipus de bosseta (plumier) amb colors, 
goma, maquineta de fer punta, llapis... s’ha de 
revisar l’estoig periòdicament, i reposaran el 
material que falte. Recomanem els que tenen 
varies cremalleres.

1 motxilla sense rodes mitjana (que càpiga una 
carpeta).

1 estoig tipus de bosseta (plumier) amb colors, 
retoladors, goma, maquineta de fer punta, 
llapis... s’ha de revisar l’estoig periòdicament, i 
reposaran el material que falte. Recomanem els 
que tenen varies cremalleres.

1 motxilla sense rodes mitjana (que càpiga una 
carpeta).

1 ESTOIG amb:
 - llapis del nº 2
- una maquineta de fer punta amb caixeta.
-  goma d’esborrar 
- colors de fusta
- retoladors
- bolígrafs: blau, roig, verd i negre
- Subratllador (2 colors)

1 arxivador de 4 anelles tamany foli.

Música Estoig complet amb tisores i pegament. Estoig complet amb tisores i pegament. La llibreta addittio 5 de pentagrames del curs 
passat.

Estoig complet amb tisores i pegament. . 

Educació Física Borsa d'endreç amb pinta, tovalloleta, sabó  i 
una ampolla menuda de gel hidroalcohòlic (les 
ampolletes han de ser de plàstic. NO VIDRE!).

Vindre a les classes amb roba i calçat esportiu.

Borsa d'endreç amb pinta, tovalloleta, sabó  i una
ampolla menuda de gel hidroalcohòlic (les 
ampolletes han de ser de plàstic. NO VIDRE!).

Vindre a les classes amb roba i calçat esportiu.

Borsa d'endreç amb pinta, tovalloleta, sabó, 
una ampolla menuda de gel hidroalcohòlic, 
samarreta de recanvi i desodorant (les 
ampolletes han de ser de plàstic. NO VIDRE!).

Vindre a les classes amb roba i calçat esportiu.

Agrairíem atenguéreu a les recomanacions que fem sobre el material, és important.
El material de l’estoig ha de ser de qualitat, està comprovat que a la llarga és més econòmic.



4t PRIMÀRIA 5é PRIMÀRIA 6é PRIMÀRIA
1 ESTOIG amb:
 - llapis del nº 2
- una maquineta de fer punta
- goma d’esborrar 
- colors de fusta
- retoladors
-joc de regles (les del curs passat)
- bolígrafs: blau, roig, verd i negre
- Subratllador (2 colors)

1 arxivador de 4 anelles tamany foli

1 arxivador de 4 anelles (es pot reutilitzar un de 
cursos anteriors).

Llibretes del curs anterior que no van acabar.

1 estoig amb:
 3 bolígrafs (1 roig, 1 blau, 1 negre)
 1 conjunt de colors de fusta
 1 conjunt de retoladors
 1 llapis
 1 goma
 1 maquineta de fer punta
 1 subratllador d’un color clar

Carpeta A4 multifundes del curs anterior.

1 arxivador de 4 anelles (es pot reutilitzar un de
cursos anteriors).

Llibretes del curs anterior que no van acabar.

1 joc de regles (del curs anterior).

1 estoig amb:
 3 bolígrafs (1 roig, 1 blau, 1 negre)
 1 conjunt de colors de fusta
 1 conjunt de retoladors
 1 llapis
 1 goma
 1 maquineta de fer punta
 1 subratllador
 típex

Música La llibreta addittio 5 de pentagrames del curs 
passat.

Estoig complet amb tisores i pegament. 

La llibreta addittio 5 de pentagrames del curs 
passat.

Estoig complet amb tisores i pegament. 

La llibreta addittio 5 de pentagrames del curs 
passat.

Estoig complet amb tisores i pegament. 

Educació Física Borsa d'endreç amb pinta, tovalloleta, sabó, una
ampolla menuda de gel hidroalcohòlic, 
samarreta de recanvi i desodorant (les 
ampolletes han de ser de plàstic. NO VIDRE!).

Vindre a les classes amb roba i calçat esportiu..

Borsa d'endreç amb pinta, tovalloleta, sabó, una 
ampolla menuda de gel hidroalcohòlic, samarreta
de recanvi i desodorant (les ampolletes han de 
ser de plàstic. NO VIDRE!).

Vindre a les classes amb roba i calçat esportiu.

Borsa d'endreç amb pinta, tovalloleta, sabó, 
una ampolla menuda de gel hidroalcohòlic, 
samarreta de recanvi i desodorant (les 
ampolletes han de ser de plàstic. NO VIDRE!).

Vindre a les classes amb roba i calçat esportiu.

Agrairíem atenguéreu a les recomanacions que fem sobre el material, és important.
El material de l’estoig ha de ser de qualitat, està comprovat que a la llarga és més econòmic.


