
COL·LEGI LA PRESENTACIÓ
ARENYS DE MAR

MATERIAL  3r PRIMÀRIA

o Capsa de clips.
o Estoig amb material per pintar: plastidecors, retoladors i colors de

fusta….
o Llapis, goma i maquineta (dins d’un estoig).
o Bolígrafs: blau, negre i verd (2n trimestre).
o Retolador permanent negre fi.
o Retolador pissarra blanca borrable (Ex. vileda)
o 1 regle petit (tamany estoig)
o Tisores.
o 1 barra adhesiva.
o Ceres Manley de 15 colors.
o Aquarel·les.
o 1 paquet de fulls blancs DIN A4 (100 unitats).
o 1 carpeta classificadora de 2 anelles.
o Arxivador de 2 anelles (gruix 5 cm).

❖ Aprofiteu tot el que pugueu de 2n de Primària!
❖ Recordeu que a Cicle mitjà no fem servir tipp-ex.
❖ Si us plau, tot marcat amb el nom. Gràcies!
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COL·LEGI LA PRESENTACIÓ
ARENYS DE MAR

MATERIAL  4t PRIMÀRIA

o Capsa de clips
o Estoig amb material per pintar: plastidecors, retoladors i colors de

fusta….
o Bolígrafs: blau, negre, verd, llapis, goma i maquineta (dins d’un estoig)
o Retolador permanent negre fi.
o 1 regle petit 30 cm.
o Escaire i cartabó.
o Compàs.
o Tisores.
o 1 barra adhesiva.
o Ceres Manley de 15 colors
o Aquarel·les (es poden fer servir les del curs passat)
o 1 paquet de fulls blancs DIN A4 (100 unitats).
o 1 carpeta classificadora de 2 anelles.
o Arxivador de 2 anelles (gruix 5 cm)

❖ Aprofiteu tot el que pugueu de 3r de Primària!
❖ Recordeu que a Cicle mitjà no fem servir tipp-ex.
❖ Si us plau, tot marcat amb el nom. Gràcies!
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