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NIVELL MATERIAL/ EQUIPAMENT CURS 2020/21 

P3/P4/P5 

• Una capsa de tovalloletes humides 

• Una capsa de mocadors de paper 

• MOTXILLA SENSE RODES i que sigui fàcil de penjar (ansa flexible) 

• BATA: La podeu adquirir al despatx de l'AMPA 

P4 • AURICULARS per a ordinador TIPUS CASC, dins una bosseta de roba marcada amb el nom.  

 

1r i 2n  
 

• MOTXILLA: ha de ser SENSE RODES i que sigui fàcil de penjar (ansa flexible). Hi ha de cabre una 
carpeta mida foli. 

• Auriculars per a ordinador tipus botó dins un estoig petit amb cremallera. 

• 2 ESTOIGS BUITS. Ha de ser de tipus bossa allargada amb cremallera per poder posar colors i llapis. 
 

3r, 4t, 
5è i 6è 

• Llapis HB 2 

• Maquineta 

• Bolígraf vermell BIC 

• Bolígraf blau i negre BIC 

• 1 Barra de cola (Pritt o Instant) 

• Tisores Kaicut 

• Goma  

• 12 colors 

• 12 retoladors 

• 1 Carpeta plastificada de gomes (mida foli) de color vermell 

• 1 paquet de 10 fulls de paper “Guarro” A4 (21x29’7) sense requadre 

• Carpeta de 20 fundes de plàstic 

• Auriculars per a ordinador tipus botó dins un estoig petit amb cremallera  

• Carpeta de 4 anelles i separadors de plàstic òpac de 10 pestanyes  

• Calculadora 

3r, 4t 
5è, 6è 

• 1 llibreta de ratlles espiralada i microperforada Oxford de 4 forats  

• 1 llibreta de quadrícules 5 x 5 mm espiralada i microperforada Oxford de 4 forats  

4t, 5è i 6è 
• Compàs amb adaptador per a retolador (Staedtler noris club 550-60) 

• Flauta YAMAHA de plàstic (digitació alemanya) 

Tots els 
nivells • XANDALL: El podeu adquirir al despatx de l'AMPA 


