
 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PRIMER                           CURS 2017/18 

MATERIAL ESCOLAR 

Una llibreta ESCOLOFI de pauta Montessori 5, grapada i amb marge. Mida 
foli. Color groc. 

Una llibreta ESCOLOFI quadriculada (8 x 8 mm), grapada i amb marge. Mida 
foli. Color vermell. 

Una carpeta normal per portar els deures. 

Un estoig gran (que no sigui metàl·lic) per guardar-hi el llapis (staedtler 118), la 
goma, la maquineta, les tisores, la cola i un regle (15 cm). 

Un altre estoig amb 12 colors Plastidecor o de fusta i 12 retoladors. 

Una bata per plàstica (pot ser un davantal o una bata vella). 

Una pauta plastificada. 

Bloc de dibuix Senator. Requadre DINA-4 248 x 346 mm i amb espiral. 

Un classificador de quatre anelles grans. 
 
  



 

 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: SEGON                           CURS 2017/18 

MATERIAL ESCOLAR 

Una pauta plastificada 

Una carpeta normal per portar els deures. 

Un estoig gran (que no sigui metàl·lic) per guardar-hi el llapis (staedtler 118), la 
goma, la maquineta, les tisores, la cola i un regle (15 cm). 

Un altre estoig amb 12 colors Plastidecor o de fusta i 12 retoladors prims. 

Una bata per plàstica (pot ser un davantal o una bata vella). 

Un bolígraf Pilot de color blau BP-GP Supergrip (punta mitjana). 

Un bolígraf Pilot de color negre BP-GP Supergrip (punta mitjana). 
 
 

● Utilitzarem els mateixos classificadors i separados del curs passat, per 
aquest motiu els hem deixat a la classe. 

 
 
  



 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: TERCER                          CURS 2017/18 

MATERIAL ESCOLAR 

Cinc  llibretes de quadres 6x6 marca ESCOL-OFI, tamany foli (50/70). Una de 
vermella, una verda, una groga, una taronja i una de blava. 

Àlbum de dibuix: Block de dibujo Senator. Sense marges interns. 

Estoig de regles Triptico Junior. Codi 8 413237 401045 

Estoig de roba o plàstic per posar el material base: llapis, goma, 
maquineta,cola,bolígraf blau, bolígraf negre, bolígraf vermell, un regle  i unes 
tisores Stailess. 

Separadors de colors pel classificador. 

Bolis brillants 

Classificador de quatre anelles grosses. 

Una pauta   amb marges i pinces per subjectar-la. 

24 colors de fusta i 24 retoladors. 

Un plec de paper vegetal. 
Carpeta o porta folis per guardar deures i treballs setmanals. 

Tres sobres de plàstic normals per arxivar els projectes de curs. 

Llibreta de música amb espiral. (215X 310mm) 20 fulls. 
 
 
 
 
Abans de comprar reviseu tot el material que estigui en bon estat per tal 
d’aprofitar-lo. 
 
 
 
  



 
 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: QUART                             CURS 2017/18 

MATERIAL ESCOLAR 

Quatre llibretes de quadres 6x6 marca ESCOL-OFI, tamany foli (50/70). Una de 
vermella, una verda, una taronja i una groga.(Aquest any no comprem la llibreta 
blava que és la d’anglès ja que l’aprofitem de tercer). Podeu aprofitar les 
llibretes de l’any anterior si no estan acabades. 
Àlbum de dibuix: Block de dibujo Senator. Sense marges interns. 

Classificador de quatre anelles grosses. Serveix el del curs anterior. 

Compàs d'eix fixa Makro-Paper. Art.Bk.403. Codi 8 010133 011033 

Estoig de roba o plàstic per posar el material base: llapis, goma, maquineta, 
cola, bolígraf blau, bolígraf negre ,bolígraf vermell ,alguns retoladors per fer 
títols i unes tisores Stainless. 

Estoig de regles Triptico Junior. Codi 8 413237 401045. 

Separadors de colors pel classificador. 

Una pauta   amb marges i pinces per subjectar-la. 

24 colors de fusta i 24 retoladors normals . 
Llibreta de música amb espiral. (215X 310mm) 20 fulls. Serveix la del curs 
anterior. 

Tres sobres de plàstic normals per arxivar els projectes de curs. Serveixen els 
del curs anterior. 

 
 
 
 
 
El material de l’any passat en bon estat cal aprofitar-lo. 
Abans de comprar reviseu tot el material. 
 
 



 
 
 
 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: CINQUÈ                           CURS 2017/18 

 
MATERIAL ESCOLAR 

 
Una llibreta de quadres 5x5 microperforada de tamany DIN A4. 
 
Una llibreta llisa microperforada de tamany DIN A4 
 
Compàs:  MAKRO PAPER  art. BK 403    9 010133 0110035 
 
 
Llapis, goma, maquineta, cola, bolígraf blau, bolígraf negre i bolígraf vermell. 
Colors, retoladors i temperes. 
 
 
Estoig regles “Tríptico Júnior”; tisores Stainleiss 
 
 
Carpeta acordió. 
 
 
Classificador 4 anelles grosses. 
 
Llibreta de música amb espiral. (215X 310mm) 20 fulls. Serveix la de l’any 
passat. 

 
 
 
El material de l’any passat en bon estat cal aprofitar-lo. 
Abans de comprar reviseu tot el material. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: SISÈ                                 CURS 2017/18 
 

 
MATERIAL ESCOLAR 

 
 
Una llibreta de quadres 5x5 microperforada de tamany DIN A4. 
 
Una llibreta llisa microperforada de tamany DIN A4 
 
Compàs:  MAKRO PAPER  art. BK 403    9 010133 0110035 
 
 
Llapis, goma, maquineta, cola, bolígraf blau, bolígraf negre i bolígraf vermell. 
Colors, retoladors i temperes. 
 
 
 
Estoig regles “Tríptico Júnior”; tisores Stainleiss 
 
 
Carpeta acordió. 
 
 
Classificador 4 anelles grosses. 
 
Llibreta de música amb espiral. (215X 310mm) 20 fulls. Serveix la del curs 
passat. 

 
 
El material de l’any passat en bon estat cal aprofitar-lo. 
Abans de comprar reviseu tot el material. 
 


