CEIP ELEONOR BOSCH
LLISTAT DE MATERIAL ESCOLAR CURS 2020-2021

TOT EL MATERIAL QUE SERVEIXI DEL CURS PASSAT ES POT UTILITZAR, NO CAL
COMPRAR-NE DE NOU.

1r CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
•

Una carpeta de 50 fundes de plàstic.

•

Un estoig no metàl·lic amb dos llapis Staedtler 2 HB, esborradora, maquineta,
pintures, retoladors, tisores i barra d'adhesiu.

•

Una carpeta resistent, amb elàstics, tamany foli i que càpiga dins la motxilla.

•

Una capsa de 12 ceres Dacs.

•

Dos sobres de plàstic tamany foli.

•

Un sobre de plàstic tamany foli (només pels que fan religió)

•

Un quadern sense pautes ( pàgines en blanc ) tamany foli.

2n CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
•

Una carpeta de mostruari de 30 fundes.

•

Un estoig-bosseta (no metàl·lic) amb cremallera i compartiments amb dos llapis
Staedtler 2 HB, esborradora, maquineta metàl·lica, tisores i barra d'adhesiu.

•

Una carpeta resistent, amb elàstics, tamany foli i que càpiga dins la

•

Un sobre de plàstic tamany foli.

•

Un sobre de plàstic tamany foli (només pels que fan religió)

•

Un quadern de tapes fortes de dues línies 3'5 mm d'amplària.

•

Un arxivador de dues anelles, tapa forta i separadors de colors.
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3r CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
•

2 quaderns A4 d'una línia amb espiral i sense perforar per a català i castellà.

•

1 quadern A4 de quadres (de 5 mm x 5 mm) amb espiral i sense perforar per a
matemàtiques.

•

1 quadern A4 d'una línia amb espiral per anglès.

•

Un estoig no metàl·lic amb: Plastidecors o pintures de colors, retoladors, tres
bolígrafs (blau, vermell i verd), llapis, goma, maquineta, barra d'aferrar i tisores.

•

Una carpeta de cartró o plàstic senzilla.

•

Dos sobres de plàstic tamany foli ( per a anglès i música).

•

Un sobre de plàstic tamany foli (només pels que fan religió)

•

Carpeta de 30 fundes per a socials i naturals

•

Una carpeta de plàstic arxivadora.

4t CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
•

2 quaderns A4 d'una línia per a català i castellà.

•

1 quadern A4 d'una línia per a anglès (continuar amb el de 3r).

•

1quadern A4 de quadres (de 5 mm x 5 mm) amb espiral per a matemàtiques
(continuar amb el de 3r).

•

Un estoig no metàl·lic amb: plastidecors o pintures de colors, retoladors, bolígrafs
(blau, verd i vermell), llapis, goma, maquineta, barra d'aferrar i tisores.

•

Una carpeta de cartró o plàstic senzilla.

•

Dos sobres de plàstic tamany foli ( per a anglès i música).

•

Una flauta dolça per l’àrea de música.

•

Un sobre de plàstic tamany foli (només pels que fan religió)

•

Carpeta de 30 fundes per a socials i naturals.

•

Flauta de material de plàstic marca HONNER
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5è CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
QUADERNS I ARXIVADOR:
•

Carpeta/arxivador de dos forats amb separadors i fundes de plàstic.

•

3 Quaderns A4 quadriculat (0’5mm) i de tapes dures per matemàtiques, ciències
naturals, ciències socials.

•

4 Quaderns A4 d'una línia i de tapes dures per català, castellà, anglès, i
religió/valors.

MATERIAL GENERAL:
•

Estoig no metàl·lic amb bolígrafs de color blau, vermell, negre, verd, llapis, goma i
maquineta.

MÚSICA:
•

Flauta de material de plàstic marca HONNER.

•

Carpeta de plàstic.

PLÀSTICA:
•

Llapis HB, 2B o 3B.

•

Barra d'aferrar i tisores escolars.

•

Capsa de retoladors de 12 colors.

•

Capsa de pintures de fusta.

•

Retolador negre de punta fina.
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6è CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
QUADERNS I ARXIVADOR:
•

Carpeta/arxivador de dos forats amb separadors i fundes de plàstic.

•

3 Quaderns A4 quadriculat (0,5 mm) i de tapes dures per matemàtiques, ciències
naturals, ciències socials.

•

4 Quaderns A4 d'una línia i de tapes dures per català, castellà, anglès, i
religió/valors.

•

D’anglès , poden fer servir el quadern del curs anterior.

MATERIAL GENERAL
•

Estoig no metàl·lic amb bolígrafs de color blau, vermell, verd, negre, llapis (HB2),
goma, maquineta.

MÚSICA
•

Flauta de material de plàstic marca HONNER

•

Carpeta de plàstic

PLÀSTICA
•

Llapis HB, 2B o 3B

•

Barra d'aferrar i tisores escolars

•

Capsa de retoladors de 12 colors

•

Capsa de pintures de fusta

•

Retolador negre de punta fina.
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