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MATERIAL ALUMNES 2022-23 

                     
Recordeu marcar aquest material amb el nom del vostre fill/a. 

SI NO SOU SOCIS de l’AMPA caldrà que compreu 1 paquet de 500 folis DINA4.  L’agenda escolar l’haureu de comprar a l’escola a l’inici de curs. 

 

 

 

 

MATERIAL DE 1r 
 

Material socialitzat:  
 

- 6 gomes                                      

- 1 maquineta senzilla                    

- 1 barra de cola                           

- 6 llapis Staedtler núm. 2  

 

Altre material: 
 

- 2 carpetes amb gomes sense separadors 

- 1 carpesà de tapes gruixudes amb dues anelles (llom de 4 cm d’ample) 

- 1 llibreta gran mida foli de ratlla simple i sense espiral (grapada) 
 
 
 

MATERIAL DE 2n 
 

Material socialitzat:  
 

- 6 gomes                                      

- 1 maquineta senzilla                    

- 1 barra de cola                           

- 6 llapis Staedtler núm. 2  
 

 
Altre material: 
 

- 2 carpetes amb gomes sense separadors ( només si les de 1r estaven en mal estat) 
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MATERIAL ALUMNES 2022-23 

MATERIAL DE 3r 
 
Estoig petit de cremallera amb: 

- 1 bolígraf blau 

- 1 bolígraf vermell 

- 1 bolígraf negre  

- 1 llapis i 1 goma 

- 1 maquineta amb caixó 

- tisores 

- un regle de 15 cm 

 
Estoig petit de cremallera amb:  

- retoladors 

- llapis de fusta de colors 

- una barra de cola 
 

 
 
 
 
 

 

Altre material: 

- 2 llibretes mida foli DIN A-4 sense espiral i de ratlla simple   

- 1 llibreta mida foli DIN A-4 sense espiral i quadriculada de 5 mm.  

- 2 carpetes amb gomes sense separadors (només si les de 2n estan en mal estat) 

- Separadors de colors per als arxivadors (vermell, blau, groc, verd i taronja) 

- 1 carpesà (només si el de 2n està en mal estat) 
 

                     
MATERIAL DE 4t 
Estoig petit de cremallera amb: 

- 1 bolígraf blau 

- 1 bolígraf vermell   

- 1 bolígraf negre  

- 1 llapis i 1 goma 

- maquineta amb caixó 

- un regle de 15 cm. 

Estoig petit de cremallera amb:  

- retoladors 

- llapis de fusta de colors 

- tisores 

- una barra de cola 
 

 
 

Altre material: 

- 2 carpetes amb gomes sense separadors (es pot aprofitar de cursos anteriors) 

- Joc de regles: escaire, cartabó, transportador i regle de 30 cm. 

- 3 llibretes (2 de ratlla simple i una amb quadrícula si les de 3r estan acabades on 
en mal estat). 

- 1 compàs. 

 

Recordeu marcar aquest material amb el nom del vostre fill/a. 

SI NO SOU SOCIS de l’AMPA caldrà que compreu 1 paquet de 500 folis DINA4.  L’agenda escolar l’haureu de comprar a l’escola a l’inici de curs. 

 

 



    Generalitat de Catalunya 

    Departament d’Ensenyament  

    Escola Joan Bruguera  
     Gran Via Jaume I, 24.  17001 Girona 
     Telf.  972 203424      b7001450@xtec.cat                   

    
 

MATERIAL ALUMNES 2022-23 

MATERIAL DE 5è 
Estoig petit de cremallera amb: 

- 1 bolígraf blau 

- 1 bolígraf vermell  

- 1 bolígraf negre 

- 1 llapis i 1 goma 

- 1 maquineta amb caixó 

- un retolador fluorescent  

Estoig petit de cremallera amb:  

- retoladors 

- llapis de fusta de colors 

- tisores 

- una barra de cola 

- una calculadora bàsica. 
 
 

Altre material: 

- 2 llibretes espiral mida foli DIN A-4 de ratlla simple.  

- 1 llibreta espiral mida foli DIN A-4, quadriculada de 5mm. 

- 1 carpeta senzilla sense separadors (es pot aprofitar de cursos anteriors). 

- 1 carpesà de dues anelles (es pot aprofitar de cursos anteriors). 
 

 

MATERIAL DE 6è 
Estoig petit de cremallera amb: 

- 1 bolígraf blau 

- 1 bolígraf vermell 

- 1 bolígraf negre 

- 1 llapis i 1 goma 

- 1 maquineta amb caixó 

- un retolador fluorescent  
 

Estoig petit de cremallera amb:  

- retoladors 

- llapis de fusta de colors 

- tisores 

- una barra de cola 

- una calculadora bàsica. 

Altre material: 

- 2 llibretes espiral mida foli DIN A-4 de ratlla simple. (si les de 5è estan acabades 
o en mal estat). 

- 1 llibreta espiral mida foli DIN A-4, quadriculada de 5mm. (si les de 5è estan 
acabades o en mal estat). 

- 1 carpeta senzilla sense separadors (es pot aprofitar de cursos anteriors). 

- 1 carpesà de dues anelles (es pot aprofitar de cursos anteriors). 
 

 

Recordeu marcar aquest material amb el nom del vostre fill/a. 

SI NO SOU SOCIS de l’AMPA caldrà que compreu 1 paquet de 500 folis DINA4.  L’agenda escolar l’haureu de comprar a l’escola a l’inici de curs. 

 


