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MATERIAL ESCOLAR 1r CURS     Curs 2015-2016 
 

• 4 llapis marca Staedtler del núm.2  
• 4 gomes d’esborrar marca Milan 
• 3 maquinetes metàl·liques Staedtler 
• 1 regle de plàstic de 15 cm i 1 regle de 30 cm (n’hi ha per esquerrans) 
• 3 barres d’enganxar tipus Pritt o Instant de 40 gr. 
• 3 estoigs tipus bossa amb cremallera   
• 1 capsa de 12 colors Alpino 
• 1 capsa de 24 colors plastidecors 
• 1 capsa de 12 retoladors normals 
• 1 capsa de 12 retoladors gruixuts 
• 1 carpeta d’anelles (2 anelles) mida foli 
• 3 carpetes de gomes 
• 1 tisores (Compte amb els alumnes esquerrans!) 
• CAL PORTAR LA CARPETA GROSSA D’EDUCACIÓ INFANTIL. N O 

CAL TORNAR-LA A COMPRAR SI JA LA TENIU. 
 
 
RECOMANACIONS. 
 

� *En un estoig posar-hi: 1 llapis, 1 goma, 1 maquineta, 1 barra de cola, 
el regle petit i les tisores. 

� *En el segon estoig posar-hi: els colors de fusta i els plastidecors. 
� *En el tercer estoig posar-hi: els retoladors prims. 
� La resta del material cal que el poseu dins d’una bossa de plàstic 

transparent amb el nom. El material que sobri es torna a final de curs. 
� Tot el material ha d’estar marcat amb el nom , (excepte els retoladors 

gruixuts) amb retolador permanent o etiquetes adhesives. 
� Per evitar que els alumnes portin tant de pes, el primer dia de classe 

poden portar només el material escolar i el segon dia els llibres. 
� Cal portar motxilles sense rodes . 
� Han de portar el xandall de l’escola marcat amb el nom , així com  

la jaqueta d’hivern I el tupper de l’esmorzar  
� Si teniu qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. 
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MATERIAL ESCOLAR 2n CURS     Curs 2015-2016  
 
 

• 4 llapis marca Staedtler del núm.2  
• 4 gomes d’esborrar marca Milan 
• 3 maquinetes metàl·liques Staedtler 
• 1 regle de plàstic de 15 cm i 1 regle de 30 cm (n’hi ha per esquerrans) 
• 3 barres d’enganxar tipus Pritt o Instant de 40 gr. 
• 3 estoigs tipus bossa amb cremallera.   
• 1 capsa de 12 colors Alpino. 
• 1 capsa de 24 colors plastidecors. 
• 1 capsa de 12 retoladors normals. 
• 1 capsa de 12 retoladors gruixuts. 
• 2 carpetes de gomes mida foli. 
• 1 tisores (Compte amb els alumnes esquerrans!) 
 

o RECORDEU QUE PODEU APROFITAR TOT EL MATERIAL 
QUE US HAGI QUEDAT DE 1R NIVELL.. 

 
RECOMANACIONS. 
 

� *En un estoig posar-hi: 1 llapis, 1 goma, 1 maquineta, 1 barra de cola, 
el regle petit i les tisores. 

� *En el segon estoig posar-hi: els colors de fusta i els plastidecors. 
� *En el tercer estoig posar-hi: els retoladors prims. 
� La resta del material cal que el poseu dins d’una bossa de plàstic 

transparent amb el nom. El material que sobri es torna a final de curs. 
� Tot el material ha d’estar marcat amb el nom , (excepte els retoladors 

gruixuts) amb retolador permanent o etiquetes adhesives. 
� Per evitar que els alumnes portin tant de pes, el primer dia de classe 

poden portar només el material escolar i el segon dia els llibres. 
� Cal portar motxilles sense rodes . 
� Han de portar el xandall de l’escola marcat amb el nom , així com  

la jaqueta d’hivern I el tupper de l’esmorzar  . 
� Si teniu qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Dr. Sobrequés 
 
Plaça de les Nacions, 8 
17162 Bescanó 
Tel. i Fax 972 44 02 28 
ceip-drsobreques@centres.xtec.net 
http://www.xtec.net/ceip-drsobreques 
 

3  

 

MATERIAL ESCOLAR 3r CURS     Curs 2015-2016  

 
  

- 1 llibreta Papyrus o Oxford  amb quadrícula de 0,5 cm  sense 
espiral (aprox 21 cm d’alçada) 

- 2 llibretes Papyrus amb 1 ratlla sense espiral (aprox 21 cm d’alçada) 
- 1 llibreta amb quadrícula mida foli pels que fan religió. 
- 1 llibreta amb quadrícula mida foli per anglès. 
- 2 carpetes d’anelles ( 2 anelles). 
- 2 carpetes de gomes mida foli 
- 1 regle pla petit numerat de 15/20 cm  per subratllar. 
- 1 tisores. Recordeu que n’hi ha per nens esquerrans . 
- 1 barra de cola blanca. 
- 1 estoig amb: llapis, goma, maquineta i bolígraf blau.  
- Llapis de colors i retoladors. 
- 1 agenda (gratuïta pels que siguin socis de l’AMiPA). 
 

 
 
 
 
NOTA: 
 

� Podeu utilitzar les carpetes i el material del curs  anterior que 
estigui en bon estat. 

 
 

CAL COMPRAR LES LLIBRETES AMB LES CARACTERÍSTIQUES 
DEMANADES. EN CAS CONTRARI ES RETORNARAN. 
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MATERIAL ESCOLAR 4t CURS     Curs 2015-2016  
 
 

- 1 llibreta Papyrus  o Oxford  amb quadrícula de 0.5 cm  sense espiral 
(aprox 21 cm d’alçada). 
- 2 llibretes Papyrus amb 1 ratlla sense espiral ( aprox 21 cm d’alçada) 
- 1 llibreta Papyrus amb quadrícula sense espiral mida foli per anglès. 
- 1 llibreta Papyrus amb quadrícula sense espiral mida foli (pels que fan 
religió). 
- 2 carpeta de 2 anelles. 
- 2 carpetes de gomes mida foli. 
- 1 regle pla petit numerat de 15/20 cm per subratllar. 
- 1 tisores. Recordeu que n’hi ha per nens esquerrans . . 
- 1 estoig amb: llapis, goma, maquineta i bolígraf blau. 
- Llapis de colors i    retoladors. 
- 1 barra de cola blanca. 
- 1 agenda (gratuïta pels que siguin socis de l’AMiPA) 

 
 
 
 
 
NOTA: 
 

� Podeu utilitzar les carpetes, llibretes i material del curs anterior 
que tingueu sense acabar. 

 
 

CAL COMPRAR LES LLIBRETES AMB LES CARACTERÍSTIQUES 
DEMANADES. EN CAS CONTRARI ES RETORNARAN.  
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MATERIAL ESCOLAR 5è CURS    Curs 2015-2016  
 
 
 

- Llibretes grosses ( mida DIN A4)  , sense espiral, (tipus Papyrus)   
- de ratlles per : català, castellà i anglès. 
- de quadres (0,4cm)  per : matemàtiques, medi natural, medi social  

i  religió. 
- 1 carpeta d’anelles per anar guardant fitxes fetes. 
- Bolígrafs de color blau, negre i vermell 
- Regle de 40 cm 
- Regle petit per subratllar. 
- 1 compàs (que els pugui durar temps, que sigui fort) 
- 1 transportador d’angles (transparent, no metàl·lic) 
- Llapis, goma i maquineta. 
- Tub de cola. 
- Tisores. Recordeu que n’hi ha per nens esquerrans . 
- Llapis de colors i retoladors de colors 
- Retolador de punta fina, tipus PILOT (0,5 mm) de color  
- 1 flauta 
- 2 carpetes de gomes 
- 1 agenda (gratuïta pels que siguin socis de l’AMiPA). 

 
 
NOTA: 
 

� Podeu utilitzar les llibretes, carpetes i materials  del curs anterior 
que tingueu sense acabar. 

� No cal comprar la flauta si ja la tenen de l’any pa ssat. 
 
 

CAL COMPRAR LES LLIBRETES AMB LES CARACTERÍSTIQUES 
DEMANADES. EN CAS CONTRARI ES RETORNARAN.  
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MATERIAL ESCOLAR  6è CURS    Curs 2015-2016  
 
 
 

- Llibretes grosses ( mida DIN A4)  , sense espiral, (tipus Papyrus)   
- de ratlles per : català, castellà i anglès. 
- de quadres (0,4cm) per : matemàtiques, medi natural, medi social  

i  religió  
- 1 carpeta d’anelles per anar guardant fitxes fetes. 
- Bolígrafs de color blau, negre i vermell 
- Regle de 40 cm 
- Regle petit per subratllar. 
- 1 compàs (que els pugui durar temps, que sigui fort) 
- 1 transportador d’angles (transparent, no metàl·lic) 
- Llapis, goma i maquineta  
- tub de cola. 
- Tisores. Recordeu que n’hi ha per nens esquerrans . 
- Llapis de colors i retoladors de colors 
- Retolador de punta fina, tipus PILOT (0,5 mm) de color negre  
- 1 flauta 
- 2 carpetes de gomes 
- 1 agenda (gratuïta pels que siguin socis de l’AMiPA). 

 
 
NOTA: 
 

� Podeu utilitzar les llibretes, carpetes i materials  del curs anterior 
que tingueu sense acabar. 

� No cal comprar la flauta si ja la tenen de l’any pa ssat. 
 
 

CAL COMPRAR LES LLIBRETES AMB LES CARACTERÍSTIQUES 
DEMANADES. EN CAS CONTRARI ES RETORNARAN.  

 
 


