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MATERIAL ESCOLAR 2022/23
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CURS: 5è

Material fungible

. Caixa de plàstic per a guardar material. 

. Estoig amb: llapis, bolígraf (negre, roig i blau), esborrador, maquineta de fer punta...

. Caixa de retoladors.

. Caixa colorets de fusta.

. Caixa ceres blanetes Manley.

. Estoig de 12 pintures aquarel.la.

. Tisores de punta roma (bones) i barra de pegament.

. Estoig material de dibuix: regle, escaire, cartabó, semicercle graduat i compàs.

Per a escriure

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

. 1 suport d’escriptura amb pinça i “falsilla” 

Arxivadors

. Fitxer de quatre anelles amb separadors i 50 fundes de plàstic (per a classe)

. Carpeta (per a ús diari i dur a la bossa).

Diccionaris

. Diccionari castellà Ed. SM.

. Diccionari didàctic valencià Ed. Caramull SM.

. Diccionari/Vocabulari anglés:   Valencià – Anglés        o        Castellà - Anglés 

Agenda Escolar de l’AMPA.

Aquell material que tingueu en bon estat es pot reutilitzar el proper curs. Tot el material ha de portar el
nom posat, per tal d'evitar pèrdues.
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MATERIAL ESCOLAR 2022/23
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CURS: 6è

Material fungible

. Caixa de plàstic per a guardar material. 

. Estoig amb: llapis, bolígraf (negre, roig i blau), esborrador, maquineta de fer punta...

. Caixa de retoladors.

. Caixa colorets de fusta.

. Caixa ceres blanetes Manley.

. Estoig de 12 pintures aquarel.la.

. Tisores de punta roma (bones) i barra de pegament.

. Estoig material de dibuix: regle, escaire, cartabó, semicercle graduat i compàs.

Per a escriure

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

. 1 suport d’escriptura amb pinça i “falsilla” 

Arxivadors

. Fitxer de quatre anelles amb separadors i 50 fundes de plàstic (per a classe)

. Carpeta (per a ús diari i dur a la bossa).

Diccionaris

. Diccionari castellà Ed. SM.

. Diccionari didàctic valencià Ed. Caramull SM.

. Diccionari/Vocabulari anglés:   Valencià – Anglés        o        Castellà - Anglés 

Agenda Escolar de l’AMPA.

Aquell material que tingueu en bon estat es pot reutilitzar el proper curs. Tot el material ha de portar el
nom posat, per tal d'evitar pèrdues.


