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MATERIAL SEGON DE PRIMÀRIA: CURS 2022-23 
 

- Estoig que contingui: 2 llapis, 1 goma, 1 maquineta, regle de 15 cm, colors de fusta i 

també tipus plastidecors. 

Nota: Per tal de fomentar l’ordre i control sobre el propi material, cal que l'estoig sigui de dos 

pisos amb cremallera i gomes a l’interior. 

- Estoig tipus bossa amb retoladors. 

- Ceres MANLEY de 24 colors (només els alumnes nous). 

- Aquarel·les JOVI/MILÁN de 20 o 24 (només els alumnes nous). 

 
Important 
 

És molt important que es posi el NOM A TOT el material i en un lloc ben visible, per 
facilitar el repartiment i la recollida del material. 

Pel que fa als llibres de text, us agrairem que els marqueu amb lletra lligada a la tapa. 

(Millor amb etiquetes adhesives, ja que el retolador permanent s’esborra amb l’ús sobre 
algunes superfícies). 

Recomanem que es portin les quantitats esmentades. 

Totes les peces del uniforme han d’estar MARCADES AMB EL NOM. 

Us preguem que no es porti material que no surt en aquesta llista. Comprar el que no es 
demana només comporta que els nens es distreguin i les famílies gasteu diners sense motiu. 

Ocasionalment, podem demanar, a través de l’agenda, altres materials per a realitzar algun 
treball concret.  

Si ja teniu algun d’aquests materials del curs anterior, podeu aprofitar-lo.  

El material s’ha de portar el mes de setembre. 

L’escola repartirà, els primers dies de curs, l’agenda i la llibreta de pauta Montessori. Del 
curs anterior reutilitzaran la carpeta viatgera i l’arxivador. En el cas que algun d’aquest 
material es faci malbé al llarg del curs, el podreu comprar a la recepció. 

   Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

*“PAPERERIA PLANAS” de la Rbla. Can Mora (cantonada C/Vinyoles) 10% de descompte en el 
material escolar, per compres superiors a 20 euros. 


