
MATERIAL PRIMER 

 

● Una carpeta tamany DIN-A4 amb elàstics 
● Un fitxer  DIN-A4,de 4 anelles i tapa llisa, per posar-hi les 

feines. 
● Un quadern A4 sense ratlles, ni quadres, és a dir, en blanc i 

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

carpeta. 
● Bata pels dies de plàstica 

 

 

MATERIAL SEGON 

 

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

● Una carpeta DIN A4 amb elàstics per dur dins la motxilla. 
● Retornar el material de primer: fitxer amb fundes, quadern 

oxford i quadern de dibuix. 
 

 

 
MATERIAL TERCER 
 

● GO! 3 ACTIVITY PACK. ISBN  9788466827317. 
Ed.Richmond. 
Quadernets Vuit i Mig:   2, 3 i 4. Ed. Teide. 
 

● 1 bloc 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 
● 1 quadern sense ratlles, ni quadres, és a dir, en blanc i sense 

espiral. Marca Oxford. 
● 2 quaderns d’una línea d’Oxford sense espiral 
● 1 quadern quadrícula grossa. Marca Oxford sense espiral 

 

 

 



MATERIAL QUART 

 

● Quadernets Vuit i mig : 7, 8 i 9. Ed. Teide.  
● Llicència digital : Richmond GO! 4 ( el seu preu és de 10 euros 

a abonar a principi de curs a les mestres) 
 

● Estoig complet: llapis, goma, bolígrafs, pintures de fusta, 
retoladors i ceres  2 ferramentes,tippex i tisores. 

● 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-A4  en blanc amb marge i sense 
espiral. 

● Música: un quadernet de pentagrames A5 
● Auriculars  

 

 

MATERIAL CINQUÈ 

-  Llicència digital  Richmond GO! 5 ( el seu preu és de 10 euros a    
  abonar a principi de curs a les mestres.) 
- Quadernets: “Per llegir millor 5” ISBN: 978-84-236-9325-2 
                       “Claves de lengua 5” Serie Entrena’t, Ed. Santillana,  
                               ISBN: 9788413152400 
 
- Llicència digital Matemàtiques :LN AV Alumne matemàtiques 5 
Primària Saber Fer Grup Promotor 9788491303824 (el seu preu és 
de 19€ a abonar a principi de curs al tutor/a) 
 
-  Estoig complet: llapis, goma, bolígrafs, pintures de fusta, 
retoladors i ceres. 
-  Regla 30cm, escaire i cartabó, transportador i compàs. 
-  Calculadora científica. 
-  Música: un quadernet de pentagrames A5 

 
-- Dues opcions: (heu de triar  A ò B) 
A) 4 quaderns sense espiral en blanc per català, castellà, projectes i 
anglès i 1 quadern de quadres sense espiral per matemàtiques. 
                                          ò 

B) 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) i una carpeta per dur dins la motxilla o carpeta que es pot posar 
dins l’arxivador.  



 

MATERIAL SISÈ 

 

- Quadernets: “Per llegir millor 6” ISBN:  978-84-236-9324-5 

                       “Claves de lengua 6” Serie Entrena’t. 
                         ISBN : 9788413152387 
 
- NEW BEEP 6 Activity Book Pack . ISBN 9788466815321. 
   Ed. Richmond. 
 
- Llicència digital Matemàtiques:  LN AV Alumne Matemàtiques 6 
Primària Saber fer grup promotor 9788491303954 (el seu preu és 
de 19€ a abonar a principi de curs al tutor/a) 
 

-  Estoig complet: llapis, goma, bolígrafs, pintures de fusta, 
retoladors i ceres. 
- Regla 30cm, escaire i cartabó, transportador i compàs. 
- 1 Quadern en blanc A4 sense espiral (per anglès) 

- 3 quaderns sense espiral d’una retxa . 
- 1 quadern de quadres sense espiral per matemàtiques. 
- Una carpeta classificadora  
- Calculadora científica. 
- Música: un quadernet de pentagrames A5 

 

 


