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MATERIAL ESCOLAR 2019/2020  

 

1r curs 
- 1 quadern mida quartilla sense espiral, pauta 3,5. 
- 1 quadern de pauta 3,5 amb espiral DIN-A4. 
- 4 barres de ferrament, 8 llapis (HB no2), 8 gomes i 1 maquineta amb depòsit.  - 2 
capses de plastidecors de 12 colors. 
- 2 capses de retoladors de 12 colors. 
- 3 paquets de plastilina de diferents colors a triar. 
- 1 tisores. 
- 2 carpetes (senzilles, sense plàstics ni separadors). 
- 1 paquet de tovalloletes. 

 

2n curs: 
- 4 barra de ferrament. 
- 8 llapis (HB no2), 8 gomes i 1 maquineta amb depòsit.  - 2 capses de plastidecors 
de 12 colors. 
- 2 capses de retoladors de 12 colors. 
- 3 paquets de plastilina de diferents colors a triar. 
- 1 carpetes (senzilles, sense plàstics ni separadors). 
- 1 paquet de tovalloletes. 

 
NOTA IMPORTANT: 
- ELS ALUMNES DE 1r I 2n DE PRIMÀRIA NO HAN DE DUR ESTOIG. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vergedemontision.com
http://www.vergedemontision.com/


COL.LEGI VERGE DE MONTI-SION  
C/Caritat, 15       07260 Porreres 
Tel/fax:  971647296 
info@vergedemontision.com   www.vergedemontision.com  
 
 

3r curs: 
  

- 2 quaderns quadriculats prims DIN-A4 sense espiral i de tapa blana. 
- 2 quaderns de retxes prims DIN-A4 sense espiral i de tapa blana. 
- 1 estoig amb llapis (HB no 2), maquineta, goma, 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 
vermell. - 5 llapis HN (núm 2), 5 gomes i 1 maquineta (per deixar a l’aula). 
- Retoladors, plastidecor, barra de ferrament, tisores i maquineta amb depòsit. 
- Compàs, esquadra, cartabó, transportador d’angles i regle. 
- 1 flauta dolça. 
- 1 quadern tamany DIN-A4 de paper pautat (música). 
- 4 paquets petits de plastilina. 
- 2 carpetes de plàstic mida DIN-A4. 
- 1 paquet de folis DIN-A4 (100 folis). 
- 1 diccionari de català i 1 de castellà. 
- 15 fundes de plàstic soltes. 
 

● És important que tot el material tengui el nom posat. 
● Si teniu qualque material de la llista, no cal comprar-lo de nou. 
● És important que tots els alumnes que són de reutilització forrin els 

llibres. 
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4t curs:  

 
- 1 arxivador de 4 anelles i separadors. 
- Recanvis quadriculats i de retxes (recomanam la marca Oxford i de només 4 
forats). - 1 estoig amb llapis (HB no 2), maquineta, goma, 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 
vermell. - 5 llapis HN (núm 2), 5 gomes. 
- Retoladors, plastidecor, barra de ferrament, tisores i maquineta amb depòsit. 
- Compàs, esquadra, cartabó, transportador d’angles i regle. 
- 1 flauta dolça. 
- 1 quadern tamany DIN-A4 de paper pautat (música). 
- 1 quadern petit d’una retxa pels dictats. 
- 4 paquets petits de plastilina. 
- 1 carpeta de plàstic mida DIN-A4 
- 1 paquet de folis DIN-A4 (100 folis). 
- 1 diccionari de català i 1 de castellà. 
- 10 fundes de plàstic soltes que emprarem per posar dins el fitxer. 

 

1. És important que tot el material tengui el nom posat. 
2. Si teniu qualque material de la llista, no cal comprar-lo de nou. 
3. És important que tots els alumnes que són de reutilització forrin els 

llibres.  
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5è curs  

 
- 1 arxivador de 4 anelles i separadors. 
- Recanvis quadriculats i de retxes (recomanam la marca Oxford i de només 4 
forats).  
- 1 estoig petit  amb llapis (HB no 2), maquineta, goma, 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 
vermell.  
-  Un estoig gran per la resta de material (retoladors, pintures, etc) 
- Retoladors, plastidecor, barra de ferrament, tisores i maquineta. 
- Compàs, esquadra, cartabó, transportador d’angles I regle. 
- 1 flauta dolça. 
- 1 quadern tamany DIN-A4 de paper pautat (música). 
- 4 paquets petits de plastilina. 
- 1 carpeta de plàstic mida DIN-A4 
- 1 paquet de folis DIN-A4 (100 folis). 
- 1 diccionari de català i 1 de castellà. 
- 10 fundes de plàstic soltes que emprarem per posar dins el fitxer. 

 

● És important que tot el material tengui el nom posat. 
● Si teniu qualque material de la llista, no cal comprar-lo de nou. 
● És important que tots els alumnes que són de reutilització forrin 

els llibres.  
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6è curs  

 
- 1 arxivador de 4 anelles i separadors. 
- Recanvis quadriculats i de retxes (recomanam la marca Oxford i de només 4 
forats).  
- 1 estoig petit  amb llapis (HB no 2), maquineta, goma, 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 
vermell.  
-  Un estoig gran per la resta de material (retoladors, pintures, etc) 
 - Retoladors, plastidecor, barra de ferrament, tisores i maquineta. 
- Compàs, esquadra, cartabó, transportador d’angles I regle. 
- 1 flauta dolça. 
- 1 quadern tamany DIN-A4 de paper pautat (música). 
- 4 paquets petits de plastilina. 
- 1 carpeta de plàstic mida DIN-A4 
- 1 paquet de folis DIN-A4 (100 folis). 
- 1 diccionari de català i 1 de castellà. 
- 10 fundes de plàstic soltes que emprarem per posar dins el fitxer. 

 

● És important que tot el material tengui el nom posat. 
● Si teniu qualque material de la llista, no cal comprar-lo de nou. 
● És important que tots els alumnes que són de reutilització forrin 

els llibres.  
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