
CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER 

MATERIAL CURS 2020-21 

 

MATERIAL PRIMER 

 

● Una carpeta tamany DIN-A4 amb elàstics 
● Un fitxer  DIN-A4 per posar-hi les feines 
● Una bata  per Art. 
● Un quadern sense ratlles, ni quadres, és a dir, en blanc. 

Marca Oxford. 
● Quadern de dibuix tamany A3- GVARRO 
● Motxilla grossa ( sense rodetes) on es pugui posar la carpeta 

 

 

MATERIAL SEGON 

 

 

● Una motxilla grossa ( sense rodetes) on es pugui posar la 
carpeta. 

● Una carpeta DIN A4 amb elàstics per dur dins la motxilla. 
● Una bata pels dies de plàstica.  

 

 

MATERIAL TERCER 

 

● BEEP 3 ACTIVITY BOOK PACK. ISBN 9788466810111 
● Vuit i mig :  2, 3 i 4. Ed. Teide 
● 1 block de dibuix DIN- A3 GVARRO 
● 1 estoig complet: pintures, retoladors, llapis, goma d’esborrar, 

maquineta i bolìgrafs (blau, vermell i negre). 
● 1 carpeta tamany DIN A4 amb elàstics 

 

 

 

 
 
 



 
MATERIAL QUART 

 

● Quadernets Vuit i mig : 7, 8 i 9. Ed. Teide 
● Un  estoig amb tot el material individual: dos llapis, dues 

gomes d’esborrar,2 ferramentes, bolígrafs. 
● 1 estisores,  
● un regle de 30cm.  
● una capsa de llapis de colors (de fusta),  
● una capsa de retoladors prims 
● Tippex 
● Dues carpetes ( una per dur dins la motxilla per a les fitxes o 

feines no acabades. Una altra per tenir davall la taula) 
● Anglès : 1 quadern Din-a 4 d’una retxa amb marge i sense 

espiral  
● Música: una carpeta per guardar les feinetes i una flauta. 
● Auriculars  

 

 

MATERIAL CINQUÈ 
 

 -Lector 15, 16 i 17: entrenament lector, velocitat i comprensió. Ed. 
Nadal 
- Lector 15, 16, 17: prácticas de lectura: velocidad y comprensión. 
Ed. Arcada 

(ALS LECTORS NO HI POSEU EL NOM !!!) 
 

- Estoig complet: llapis, goma, bolígrafs, pintures de fusta, 
retoladors i ceres. 
- Regla 30cm, escaire i cartabó, transportador i compàs. 
- 1 quadern sense espiral en blanc per català. 
- 1 quadern sense espiral en blanc per castellà. 
- 1 quadern sense espiral en blanc per projectes. 
- 1 quadern A4 sense espiral en blanc per anglès. 
- 1 quadern de quadres sense espiral per matemàtiques. 
- Carpeta classificadora. 
- Calculadora. 
-  Música: una carpeta per guardar les feinetes i una flauta. 

 

 
 



 
MATERIAL  6è. 
 
 

- Lector 18, 19 i 20: entrenament lector, velocitat i comprensió. Ed. 
Nadal 
- Lector 18, 19, 20: prácticas de lectura: velocidad y comprensión. 
Ed. Arcada 

(ALS LECTORS NO HI POSEU EL NOM !!!) 
- Llapis, goma, bolígrafs (blau, vermell, negre, verd) 
- Pintures 

- Retoladors. 
- Regla 30cm, escaire i cartabó, transportador i compàs. 
- Quadern en blanc A4 sense espiral (per anglès) 
- 1 arxivador de 4 forats. 
- 1 paquet de fulls en blanc per arxivador  (mínim 80 g). 
- 1 paquet de fulls de quadrats per arxivador  (mínim 80 g). 
- Una carpeta per dur dins la motxilla o carpeta que es pot posar 
dins l’arxivador.  
- Calculadora, mínim que faci constants. 
- Bosseta d’Ed. Física. 
- Música : una carpeta per guardar les feinetes i una flauta. 
 

 
 

 

 

 

 

*****Si  tenen el material d’altres cursos i està en bon 
estat ho poden reutilitzar, no fa falta comprar-ho 
nou. **** 

 
 


