
ESCOLA  SANT  MARC
LL ISTAT  MATER IAL  CURS  2022-2023

EL MATERIAL EL PODEU TROBAR A LA

LLIBRERIA EL CLIP DE CALLDETENES

Carpeta mida A5 verda.
Carpeta mida foli verda.
Carpeta mida A3 verda.

Res. S'aprofitarà les carpetes dels cursos
anteriors.

Res. S'aprofitarà les carpetes dels cursos
anteriors.

Material Ei 3:
 

Material Ei 4:

Material Ei 5:

Tot Educació Infantil haurà de portar
sabatilles de recanvi per dins de les

aules marcades amb el nom.
 



ESCOLA  SANT  MARC
LL ISTAT  MATER IAL  CURS  2022-2023

Caixa de mocadors de paper.
Capsa de tovalloletes humides
biodegradables.
Cantimplora/ ampolla d'aigua.
Esmorzar (carmanyola, dimecres fruita).
Bata per activitats puntuals.
Mitjons antilliscants per psicomotricitat.
Dia de psicomotricitat: roba còmoda i
sabates esportives (recomanat velcro).
Muda complerta en una bossa marcada
(només P3).

Material que l'alumnat d'Educació
Infantil ha de dur a l'escola:

 

Recordeu marcar tot amb el nom i posar una
beta d'uns 20 cm .

 

 
 



ESCOLA  SANT  MARC
LL ISTAT  MATER IAL  CURS  2022-2023

EL MATERIAL EL PODEU TROBAR A LA

LLIBRERIA EL CLIP DE CALLDETENES

Llapis Staedtler núm.2
Goma (senzilla)
Maquineta (senzilla, que no sigui una joguina)
Regle de 15 cm. Que no sigui metàl·lic.
Llapis de colors
Retoladors prims
2 Coles de barra de 40g
Tisores

Carpeta amb gomes sense separadors mida foli.
Una carpeta de dibuix de 52x36 cm amb gomes.
Un arxivador de 2 anelles ELBA de color vermell,
foli plantat (còdi:SAP 100580212 ref.13100820)
Un joc de 5 separadors de plàstic mate.

MATERIAL 1r
Un estoig amb:

L’agenda s’entregarà a l’escola.

Recordeu que tot el material han de dur-lo marcat amb el
nom.

 



ESCOLA  SANT  MARC
LL ISTAT  MATER IAL  CURS  2022-2023

EL MATERIAL EL PODEU TROBAR A LA

LLIBRERIA EL CLIP DE CALLDETENES

Llapis Staedtler núm.2
Goma (senzilla)
Maquineta (senzilla, que no sigui una joguina)
Regle de 15 cm. Que no sigui metàl·lic.
Llapis de colors
Retoladors prims
2 Coles de barra de 40g
Tisores

Carpeta amb gomes sense separadors mida foli.
(Podeu aprofitar la del curs anterior).

MATERIAL 2n
Un estoig amb:

L’agenda s’entregarà a l’escola.
 

Recordeu portar la carpeta de dibuix del curs
anterior si no ho vau fer pel juny!

 
Recordeu que tot el material han de dur-lo marcat amb el

nom.

 



ESCOLA  SANT  MARC
LL ISTAT  MATER IAL  CURS  2022-2023

EL MATERIAL EL PODEU TROBAR A LA

LLIBRERIA EL CLIP DE CALLDETENES

Llapis Staedtler núm.2
Goma (senzilla)
Maquineta (senzilla, que no sigui una joguina).
Bolígraf blau, vermell i negre que s'esborren (sense tap).
Regle de 15 cm i un escaire de 30 cm. Que no siguin
metàl·lics.
Llapis de colors
Retoladors prims
2 Coles de barra de 40g
Tisores
Un joc de 10 separadors de plàstic mate
Un marcador (fluorescent)
Llibreta A4 espiral i quadrícula 5x5mm i marge.

Carpeta amb gomes sense separadors mida foli.
(Podeu aprofitar la del curs anterior).
Carpeta amb separadors tipus acordió.
Calculadora (millor si és solar)

MATERIAL 3r
Un estoig amb:

L’agenda s’entregarà a l’escola.
Recordeu portar la carpeta de dibuix del curs anterior si

no ho vau fer pel juny!
 

Recordeu que tot el material han de dur-lo marcat amb el
nom.

 



ESCOLA  SANT  MARC
LL ISTAT  MATER IAL  CURS  2022-2023

EL MATERIAL EL PODEU TROBAR A LA

LLIBRERIA EL CLIP DE CALLDETENES

Llapis Staedtler núm.2
Goma (senzilla)
Maquineta (senzilla, que no sigui una joguina).
Bolígraf blau, vermell i negre que s'esborren (SENSE
TAP).
1 regle de 15 cm, 1 regle de 50 cm, transportador d'angles i
un escaire de 30 cm. (Que no sigui metàl·lic)
Compàs amb roda per fixar-lo. 
Llapis de colors
Retoladors prims
2 Coles de barra de 40g
Tisores
Un joc de 10 separadors de plàstic mate.
Un marcador (fluorescent)
Carpeta amb gomes sense separadors mida foli.
(Podeu aprofitar la del curs anterior).
Carpeta amb separadors tipus acordió.
Calculadora

MATERIAL 4t
Un estoig amb:

Recordeu portar la carpeta de dibuix del curs anterior
si no ho vau fer pel juny!

 
L’agenda s’entregarà a l’escola.

Recordeu que tot el material han de dur-lo marcat amb el
nom.

 



ESCOLA  SANT  MARC
LL ISTAT  MATER IAL  CURS  2022-2023

EL MATERIAL EL PODEU TROBAR A LA

LLIBRERIA EL CLIP DE CALLDETENES

Llapis Staedtler núm.2
Goma (senzilla)
Maquineta (senzilla, que no sigui una joguina).
Bolígraf blau, vermell i negre que s'esborren (sense tap)
Llapis de colors i retoladors prims.
1 retolador fluorescent per subratllar.
2 Coles de barra de 40g
Tisores
1 joc de 10 separadors de plàstic mate.
1 regle de 15 cm, 1 regle de 50 cm, 1 transportador d'angles
i 1 escaire de 30 cm. 
Auriculars petits.

Carpeta amb gomes sense separadors mida foli.
(Podeu aprofitar la del curs anterior).
Carpeta amb separadors tipus acordió. (Podeu
aprofitar la del curs anterior).

MATERIAL 5è
Un estoig de roba amb cremallera amb:

Recordeu portar la carpeta de dibuix del curs anterior si
no ho vau fer pel juny!

L’agenda s’entregarà a l’escola.
 

Recordeu que tot el material han de dur-lo marcat amb el
nom.

 



ESCOLA  SANT  MARC
LL ISTAT  MATER IAL  CURS  2022-2023

EL MATERIAL EL PODEU TROBAR A LA

LLIBRERIA EL CLIP DE CALLDETENES

Llapis Staedtler núm.2
Goma (senzilla)
Maquineta (senzilla, que no sigui una joguina).
Bolígraf blau, vermell i negre que s'esborren, sense tap.
1 regle de 15 cm, 1 regle de 50 cm, 1 transportador d'angles
i 1 escaire de 30 cm. Es pot aprofitar el material de l'any
anterior.
Llapis de colors i retoladors prims.
1 retolador fluorescent per subratllar.
2 Coles de barra de 40g
Tisores
1 joc de 10 separadors de plàstic mate.
Auriculars petits.
Carpeta amb gomes sense separadors mida foli.
(Podeu aprofitar la del curs anterior).
Carpeta amb separadors tipus acordió.
llibreta A4 espiral i quadrícula 5x5 i marge.
Calculadora (millor si és solar).

MATERIAL 6è
Un estoig de roba amb cremallera amb:

Recordeu portar la carpeta de dibuix del curs anterior si
no ho vau fer pel juny!

 
L’agenda s’entregarà a l’escola.

 
Recordeu que tot el material han de dur-lo marcat amb el

nom.

 


