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MATERIAL ESCOLAR 2022/23
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CURS: 1r
- Els alumnes han  de dur el següent material per poder treballar.

- Tot el material que tingueu a casa, es pot reutilitzar.

- No s’ha de marcar, perquè és comú. 

10 llapis del núm 2 MARCA STAEDLER NORIS  

10 gomes d’esborrar.

1 maquineta de fer punta senzilla (sense 

dipòsit)

2 barretes de pegament IMEDIO.

1 tisores de punta roma marca STAINLESS

3 carpetes amb goma tamany A4 (a poder ser de plàstic.) 

1 paquet de 500 fulls blancs tamany A4 de 80 gr.

Un “babi” o samarreta vella per a plàstica.

L'agenda escolar de l’AMPA, curs 2022– 2023 

4 Retoladors vileda borrables.(A escollir els colors). 

Una pissarra de mida A4 o A5.

6 fundes de plàstic (tamany foli).

1 llibreta de grandària quartilla de Pauta Montessori 3'5.

3 plastilina JOVI mida mitjana a escollir color.

1 sobre polipropileno autoadhesivo

2  retoladors UNI POSCA PC-3M unicolor (a escollir el color)

1 caixa d’aquarel·les JOVI de 12 colors

1 coixí prim per a seure a l’assemblea.  

Tipus:  
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MATERIAL ESCOLAR 2022/23
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CURS: 2n
- Els alumnes han  de dur el següent material per poder treballar.

- Tot el material que tingueu a casa, es pot reutilitzar.

- No s’ha de marcar, perquè és comú. 

10 llapis del núm 2 MARCA STAEDLER NORIS  

10 gomes d’esborrar.

1 maquineta de fer punta senzilla (sense dipòsit)

2 barretes de pegament IMEDIO.

3 carpetes amb goma tamany A4 (a poder ser de plàstic, es po-

den reutilitzar les de 1r.) 

1 paquet de 500 fulls blancs tamany A4 de 80 gr.

Un “babi” o samarreta vella per a plàstica.

L'agenda escolar de l’AMPA, curs 2022– 2023 

4 Retoladors vileda borrables (a escollir els colors) i 

una pissarra (tamany A5 o A4). 

6 fundes de plàstic (tamany foli).

1 llibreta de grandària quartilla de Pauta Montessori 3'5. (es pot reutilitzar la de 1r)

3 plastilina JOVI mida mitjana a escollir color.

1 sobre polipropileno autoadhesivo

2  retoladors UNI POSCA PC-3M unicolor (a escollir el color)

1 caixa aquarel·les JOVI de 12 colors

1 coixí prim per a seure a l’assemblea  

Tipus:  


