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Educació Infantil 1 Any
Descripció del material
3 fotos de carnet

Educació Infantil 2 Anys
Descripció del material
Llibre: Mira Mira

Editorial

ISBN

Edebé

978-84-683-3625-1

2 fotos de carnet

Educació Infantil 3 Anys
Descripció del material
2 fotos de carnet
1 paquet de tovalloletes humides

Educació Infantil 4 anys
Descripció del material
1 paquet de tovalloletes humides

Educació Infantil 5 Anys
Descripció del material
1 paquet de tovalloletes humides

Primer de Primària
ÀREA

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
Degut a la incertesa de no saber encara com anem a poder treballar el proper curs ni
si l’alumnat podrà compartir materials, les mestres de l’àrea d’ART CLASS us
aconsellem que mireu quins materials d'aquest llistat teniu ja casa i quins caldrà que
compreu i així podrem treballar en qualsevol de les situacions que es puguen donar al
llarg del curs. No hem especificat marques perquè pugueu aprofitar tot el que ja teniu
a casa.

Plàstica

Material

●

Bloc de dibuix DIN-A4 sense marges.

●

Caixeta ceres blanetes Manley de 10 colors.

●

Caixeta d'aquarel·les de 12 colors i pinzell.

●

Bàsics: Retoladors, pintures de fusta, tisores i pegament de barra.

●

Bata per a pintar amb el nom posat.

●

Dos llibretes mida quartilla de pauta gran (4 mm).

●

Una llibreta mida (A4), pauta gran (4 mm), de tapa dura.

●

Una caixa de 10 pintures STAEDTLER TRIPLUS

●

Retoladors Staedtler Noris Club 10

●

Barra pegament Imedio, 21g

●

Tisores.

●

1 maquineta de fer punta senzilla.

●

School Set pissarra blanca PILOT de 4 cares, amb espiral, esborrador i
retoladors. 21x29 cm

●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars..
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Segon de Primària
ÀREA

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
Degut a la incertesa de no saber encara com anem a poder treballar el proper curs
ni si l’alumnat podrà compartir materials, les mestres de l’àrea d’ART CLASS us
aconsellem que mireu quins materials d'aquest llistat teniu ja casa i quins caldrà que
compreu i així podrem treballar en qualsevol de les situacions que es puguen donar
al llarg del curs. No hem especificat marques perquè pugueu aprofitar tot el que ja
teniu a casa.

Plàstica

MATERIAL

●

Bloc de dibuix DIN-A4 sense marges.

●

Regle de 30 o 40 cm.

●

Caixeta ceres blanetes Manley 10 colors.

●

Caixeta d'aquarel·les de 12 colors i pinzell.

●

Bàsics: retoladors, pintures de fusta, tisores, pegament de barra i líquid.

●

Bata per a pintar amb el nom posat.

●

Dos llibretes mida quartilla de pauta gran (4 mm).

●

Una llibreta mida (A4), pauta gran (4 mm), de tapa dura.

●

Una caixa de 10 pintures STAEDTLER TRIPLUS

●

Retoladors Staedtler Noris Club 10

●

Barra pegament Imedio, 21g

●

Tisores.

●

1 maquineta de fer punta senzilla.

●

School Set pissarra blanca PILOT de 4 cares, amb espiral, esborrador i
retoladors. 21x29 cm

●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars.
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Tercer de Primària
ÀREA

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL

Degut a la incertesa de no saber encara com anem a poder treballar el proper curs ni
si l’alumnat podrà compartir materials, les mestres de l’àrea d’ART CLASS us
aconsellem que mireu quins materials d'aquest llistat teniu ja casa i quins caldrà que
compreu i així podrem treballar en qualsevol de les situacions que es puguen donar al
llarg del curs. No hem especificat marques perquè pugueu aprofitar tot el que ja teniu
a casa.

Plàstica

●

Bloc de dibuix DIN-A4 sense marges.

●

Regle de 30 o 40 cm.

●

Caixeta ceres blanetes Manley de 10 colors.

●

Caixeta d’ aquarel·les de 12 colors i pinzell.

●

Potets de tempera: groc, magenta, cian, blanc i negre i pinzell.

●

Bàsics: retoladors, pintures de fusta, tisores, pegament de barra i líquid, uns
quants fulls de colors, assortiment de fulls menuts de seda, cartolines
menudes, una poqueta plastilina, revistes velles ...

●

Bata per a pintar amb el nom posat.

●

Un estoig senzill amb doble departament per a pintures de fusta, uns quants
retoladors i per a la resta de material.

●

Carpeta arxivadora DIN-A4 de 40 fundes.

●

1 llibreta menuda A5 de dos línies pauta ampla sense cuquet. (Religió)

●

3

llibretes

mida

A4

sense

cuquet

de

dos

línies

pauta

ampla.

(Valencià-Castellà/ Naturals-Socials/ Anglés)
Material

●

Llibreta Música Combi 5. Additio.

●

School Set pissarra blanca PILOT de 4 cares, amb espiral, esborrador i
retoladors. 21x29 cm

●

Motxilla amb rodetes.

●

Bossa de tela per al llibre de lectura diària a classe.

●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars.
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Quart de Primària
Àrea

Descripció del material
Degut a la incertesa de no saber encara com anem a poder treballar el proper curs ni si
l’alumnat podrà compartir materials, les mestres de l’àrea d’ART CLASS us aconsellem
que mireu quins materials d'aquest llistat teniu ja casa i quins caldrà que compreu i així
podrem treballar en qualsevol de les situacions que es puguen donar al llarg del curs.
No hem especificat marques perquè pugueu aprofitar tot el que ja teniu a casa.
● Bloc de dibuix DIN-A4 sense marges..
● Regle de 30 o 40 cm.

Plàstica

● Caixeta ceres blanetes Manley de 10 colors.
● Caixeta d’ aquarel·les de 12 colors i pinzell.
● Potets de tempera: groc, magenta, cian, blanc i negre i pinzell
● Bàsics: retoladors, pintures de fusta, tisores, pegament de barra i líquid, uns quants
fulls de colors, assortiment de fulls menuts de seda, cartolines menudes, una
poqueta plastilina, revistes velles ...
● Bata per a pintar amb el nom posat
● Flauta HONNER de plàstic d’una peça.
● Llapis Standler nº 2
● 1 bolígraf blau i altre roig
● 1 borrador “Milan”.
● 1 tisores.
● 1 barra de pegament
● Un estoig senzill amb doble departament per a pintures de fusta i retoladors i per a
la resta de material.

Material

● Carpeta arxivadora DIN-A4 de 40 fundes.
● 1 maquineta de fer punta senzilla.

● 3 llibretes grans mida A4 sense cuquet de dos línies pauta estreta.
● School Set pissarra blanca PILOT de 4 cares, amb espiral. Podran utilitzar la del
curs passat si esta en prou bon estat.
● Esborrador i retoladors. per a la pissarreta.
● Bossa de tela per al llibre de lectura.
● Llibreta Música Combi 5. Additio.
● Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars..
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Cinqué de Primària
Àrea

Descripció del material
Degut a la incertesa de no saber encara com anem a poder treballar el proper curs ni si
l’alumnat podrà compartir materials, les mestres de l’àrea d’ART CLASS us aconsellem
que mireu quins materials d'aquest llistat teniu ja casa i quins caldrà que compreu i així
podrem treballar en qualsevol de les situacions que es puguen donar al llarg del curs.
No hem especificat marques perquè pugueu aprofitar tot el que ja teniu a casa.

Plàstica

●

Bloc de dibuix DIN-A4 sense marges.

●

Regle de 30 o 40 cm.

●

Caixeta ceres blanetes Manley de 10 colors.

●

Caixeta d'aquarel·les de 12 colors i pinzell.

●

Potets de témpera: groc, magenta, cian, blanc i negre, i pinzell.

●

Bàsics: retoladors, pintures de fusta, tisores, pegament de barra i líquid,
cartolines, revistes velles...

Material

●

Bata per a pintar amb el nom posat.

●

6 llibretes de mida A4 quadriculades sense cuquet.

●

Quadern de música DUO Additio A4 (amb pentagrames i quadrícula a cada
pàgina).

●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars..
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Sisé de Primària
Àrea

Descripció del material
Degut a la incertesa de no saber encara com anem a poder treballar el proper curs ni si
l’alumnat podrà compartir materials, les mestres de l’àrea d’ART CLASS us aconsellem
que mireu quins materials d'aquest llistat teniu ja casa i quins caldrà que compreu i així
podrem treballar en qualsevol de les situacions que es puguen donar al llarg del curs.
No hem especificat marques perquè pugueu aprofitar tot el que ja teniu a casa.

Plàstica

●

Bloc de dibuix DIN-A4 sense marges.

●

Regle de 30 o 40 cm.

●

Caixeta ceres blanetes Manley de 10 colors.

●

Caixeta d'aquarel·les de 12 colors i pinzell.

●

Potets de témpera: groc, magenta, cian, blanc i negre, i pinzell.

●

Bàsics: retoladors, pintures de fusta, tisores, pegament de barra i líquid,
cartolines, revistes velles...

Material

●

Bata per a pintar amb el nom posat.

●

6 llibretes de mida A4 quadriculades sense cuquet

●

Quadern de música DUO Additio A4 (amb pentagrames i quadrícula a cada
pàgina si no tenen el de 5é).

●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars
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Primer d’ESO
Àrea

Descripció del material
●

Pentagrama.

Música

Technology

Quadern/Carpeta Música Additio: Música Concert. Funda portapartitura

●

Flauta

●

Portamines 0,5.

●

Escaire i cartabó sense numerar (25 cm) sense escaló perimetral, no bisellat.

●

Regle (30 cm).

●

Compàs amb acoplador compatible marca FABER-CASTELL, STAEDTLER,
MACRO PAPER o ROTRING.

●

Estoig de 3 retoladors calibrats (0.2 - 0.4 - 0.8)

●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars

●

Calculadora científica.

●

7 llibretes de mida full sense cuquet quadriculades + 1 llibreta de tamany full
quadriculada i sense cuquet per a francés.

Tots
●

1 carpeta de 2o fundes tamany full sense cuquet.

●

1 carpeta de 20 fundes tamany full sense cuquet.

●

Patins en línia.
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Segon d’ESO
Àrea

Descripció del material
●

Música

Technology

Quadern/Carpeta Música Additio: Música Concert. Funda portapartitura
Pentagrama.

●

Flauta

●

Portamines 0,5

●

Escaire i cartabó sense numerar (25 cm) sense escaló perimetral, no bisellat.

●

Regle (30 cm).

●

Compàs amb acoplador compatible marca FABER-CASTELL, STAEDTLER,
MACRO PAPER o ROTRING.

Plàstica i visual

●

Estoig de 3 retoladors calibrats (0.2 - 0.4 - 0.8)

●

Llapis de fusta HB, 2B i 4B.

●

2 pinzells plans nº4, nº6 per a tempera i aquarel·la.

●

Bloc de dibuix A4 (21cm1x29.7cm) s
 ense requadre als fulls
(recomanat: Canson Imagine, Bloc Papel de Dibujo, A4-21 x 29.7 cm, Blanco).

Tots

●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars

●

Calculadora científica

●

6 llibretes de mida full sense cuquet quadriculades.

●

1 llibreta mida “quartilla” sense cuquet quadriculada.

●

1 carpeta de 20 fundes tamany full sense cuquet.
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Tercer d’ESO
Àrea
Música

Plàstica i visual

Descripció del material
●

Flauta (la que tenen).

●

Llapis de fusta HB, 2B i 4B.

●

2 pinzells plans nº4, nº6 per a tempera i aquarel·la.

●

Bloc de dibuix A4 (21cm1x29.7cm).
sense requadre als fulls (recomanat: Canson Imagine, Bloc Papel de Dibujo,
A4-21 x 29.7 cm, Blanco).

Optativa de
Tecnologia

●

Portamines 0,5.

●

Escaire i cartabó sense numerar (25 cm) sense escaló perimetral, no bisellat.

●

Regle (30 cm).

●

Compàs amb acoplador compatible marca FABER-CASTELL, STAEDTLER,
MACRO PAPER o ROTRING.

Tots

●

Estoig de 3 retoladors calibrats (0.2 - 0.4 - 0.8).

●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars.

●

Calculadora científica.

●

7 llibretes de mida full sense cuquet quadriculades + 1 llibreta de mida full
quadriculada i sense cuquet per a francés.

●

1 carpeta de 20 fundes tamany full sense cuquet.

EL CENTRE FACILITARÀ L'AGENDA A L’ALUMNAT

Quart d’ESO
Àrea

Tots

Descripció del material
●

Carmanyola o porta entrepans per als esmorzars.

●

Calculadora científica.

●

8 llibretes de mida full sense cuquet quadriculades.
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