
  

CEIP GASPAR SABATER  

 Primer d’Educació Primària 

 

 

 

Quantitat Material 

1 Capsa de 24 pinturetes de marca Plastidecor 

1 Quadern pentagrama n. 4 

1 Capsa de retoladors de 24 colors 

 

L'agenda escolar s'entregarà als infants la primera setmana de classe. El seu cost serà de 5 euros. Pels 
socis de l’AMIPA  serà gratuïta. 

 

Palmanyola, juny de 2018 

 



 

 

 

CEIP GASPAR SABATER  

Segon d’Educació Primària 

 

 

 

 

Quantitat Material 

1 Capsa de retoladors de 24 colors 

1 Quadern pentagrama n. 4 

1 Capsa de 24 pinturetes de marca Plastidecor 

 

L'agenda escolar s'entregarà als infants la primera setmana de classe. El seu cost serà de 5 euros. Pels 
socis de l’AMIPA  serà gratuïta. 

 

Palmanyola, juny de 2018 



 

 

CEIP GASPAR SABATER  

 Tercer d’Educació Primària 

 

 

 

Quantitat Material 

6 Bolígrafs: 2 blaus , 2 vermells i 2 negres. 

1 Capsa de pintures plastidecor o colors de fusta (12 colors mínim) 

1 Capsa de retoladors (12 colors mínim) 

1 Estoig petit per guardar llapis, goma ... a la taula  

6 Gomes esborradores 

6 Llapis 

3 Maquineta de fer punta 

1 Regle de 30 cm. 

1 Tisores que tallin bé (Kaicut) 

3 Cola de barra 

1 Calcetins per fer psicomotricitat i una tovallola petita (Educació física) 

1 Auriculars 

1 Quadern pentagrama n. 5 

NOTA: El material l’han de dur els nins i les nines a l’escola el primer dia de classe, dins una capsa de 
plàstic o de cartró fort, la mida de la mateixa no ha d’excedir una capsa de sabates. Aquest és un material 
individual. Si en qualsevol moment del curs s’acaba o es perd, s’ha de tornar a dur. 

L'agenda escolar s'entregarà als infants la primera setmana de classe. El seu cost serà de 5 euros. Pels 
socis de l’AMIPA  serà gratuïta. 

*Tot el material (així com els llibres i quadernets) s’ha de dur degudament identificat (amb el nom 
posat). 

 

Palmanyola, juny de 2018 

 

 

 

 

 



 

CEIP GASPAR SABATER 

Quart d’Educació Primària 

 

 

 

Quantitat Material 

3 Bolígrafs: 1 blau , 1 vermell i 1 negre. 

1 Capsa de pintures plastidecor o colors de fusta 

1 Capsa de retoladors 

1 Subratllador fosforescent 

1 Barra d’aferrament  

1 Flauta  Honner + Quadern pentagrama n. 5 

1 Goma esborradora 

1 Llapis 

1 Maquineta de fer punta 

1 Regle de 30 cm. 

1 Tisores que tallin bé (Kaicut) 

1 Compàs 

1 Transportador d´angles 

1 Calcetins per fer psicomotricitat i una tovallola petita (Educació física) 

1 Pen drive USB 

1 Auriculars 

NOTA: convé que aprofiteu tot el material que ja teniu abans de comprar-ne de nou. El material l’han de 
dur els nins i les nines a l’escola el primer dia de classe dins un estoig. Aquest és un material individual. Si 
en qualsevol moment del curs s’acaba o es perd, s’ha de tornar a dur. 

L'agenda escolar s'entregarà als infants la primera setmana de classe. El seu cost serà de 5 euros. Pels 
socis de l’AMIPA  serà gratuïta. 

*Tot el material i els llibres s’han de dur degudament identificat (amb el nom posat).           

 

Palmanyola, juny de 2018 

 

 

 

 

 



CEIP GASPAR SABATER 

Cinquè d’Educació Primària 

 

 

 

Quantitat Material 

4 Bolígrafs blau, vermell,  negre i verd. 

1 Capsa de pintures de fusta (12 mínim) 

1 Capsa de retoladors (12 mínim) 

1 Flauta  Honner + 1 quadern de pentagrama n. 6 

1 Goma esborradora 

1 Llapis 

1 Maquineta de fer punta 

1 Regle de 30 cm. 

1 Tisores que tallin bé (Kaicut) 

1 Compàs, semicercle graduat (transportador d’angles) i escaire 

1 Marcador fluorescent 

1 Cola de barra i cola d’aferrar (tipus “Imedio”) 

1 Pen drive USB 

1 Auriculars senzills 

1 Calcetins per fer psicomotricitat i una tovallola petita (Educació física) 

 

 

NOTA: convé que aprofiteu tot el material que ja teniu abans de comprar-ne de nou. El material l’han de 
dur els nins i les nines a l’escola el primer dia de classe. Aquest és un material individual. Si en qualsevol 
moment del curs s’acaba o es perd, s’ha de tornar a dur. 

L'agenda escolar s'entregarà als infants la primera setmana de classe. El seu cost serà de 5 euros. Pels 
socis de l’AMIPA  serà gratuïta. 

 

Palmanyola, juny de 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEIP GASPAR SABATER 

Sisè d’Educació Primària 

 

 

Quantitat Material 

4 Bolígrafs blau, vermell,  negre i verd. 

1 Capsa de pintures de fusta (12 mínim) 

1 Capsa de retoladors (12 mínim) 

1 Flauta  Honner  + 1 quadern de pentagrama n. 6 

1 Goma esborradora 

1 Llapis 

1 Maquineta de fer punta 

1 Regle de 30 cm. 

1 Tisores que tallin bé (Kaicut) 

1 Compàs, semicercle graduat (transportador d’angles) i escaire 

1 Marcador fluorescent 

1 Cola de barra i cola d’aferrar (tipus “Imedio”) 

1 Pen drive USB 

1 Auriculars senzills 

1 Calcetins per fer psicomotricitat i una tovallola petita (Educació física) 

 

 

NOTA: convé que aprofiteu tot el material que ja teniu abans de comprar-ne de nou. El material l’han de 
dur els nins i les nines a l’escola el primer dia de classe. Aquest és un material individual. Si en qualsevol 
moment del curs s’acaba o es perd, s’ha de tornar a dur. 

L'agenda escolar s'entregarà als infants la primera setmana de classe. El seu cost serà de 5 euros. Pels 
socis de l’AMIPA  serà gratuïta. 

 

Palmanyola, juny de 2018 

 

 

 

 


