MATERIAL SISÈ DE PRIMÀRIA: CURS 2022-2023
-

Un estoig tipus bossa amb: llapis, goma, maquineta, bolígraf blau o negre, bolígraf
vermell, punta fina negre, regle de 15 cm i colors (només groc, vermell, verd i blau).

-

Un estoig tipus bossa amb: colors de fusta o plastidecors.

-

Un estoig tipus bossa amb: retoladors.

-

Una carpeta sense separadors per fulls mida DIN-A3.

-

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

-

Aquarel·les marca JOVI o MILAN de 20/24 colors (només els alumnes nous).

-

Compàs

-

Teclat Casio SA-47

-

Flauta Zen-on Soprano SG de digitació alemanya.

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.
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, la carpeta classificadora, 1 llibreta de
quadrícula, 1 bloc de fulls i 1 bloc de música. Del curs anterior, reutilitzaran l’arxivador. En el
cas que algun d’aquest material es faci malbé al llarg del curs, el podreu comprar a la
recepció.
Moltes 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.

Rambla Ribatallada, 12 · 08172 · Sant Cugat del Vallès · T. 93 674 04 14 · www.santaisabel.org

