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1r CICLE 

 
3r de Primària 
 

● Material fungible: 
 
- Llapis, goma, maquineta de fer punta amb dipòsit, bolígraf blau, negre i vermell, una barra de 
cola d’aferrar, unes tisores, un regle petit, retoladors, llapis de colors i plastidecors. 
 
 No s'ha de comprar aquest material si el material del curs passat està en bon estat i es pot 
emprar.  
 
 

● Quaderns: 
 
- 1 quadern DIN A-4 de quadres de tapa blava (Matemàtiques). De  6x6 mm. (un poquet més 
gros del quadrat normal). 
 
-1 quadern microperforat d'una ratlla amb cinc apartats de diferents colors. 
  
-1 carpeta de fundes de plàstic 40 unitats (matemàtiques).  
 
- 2  sobres de plàstic A4 amb velcro. 
 
-1 sobre de plàstic A5 amb velcro per agenda. 
  

 
● Agenda: 

 
De nou aquest curs serà obligatori l’ús de l’agenda personalitzada del centre. Aquesta agenda              
es donarà al centre de primària al mes de setembre quan s’entregui el comprovant de l’ingrés                
bancari. 
 
  

● Quota material: 
 
La quota de material, fotocòpies i agenda és de 50€. L’ingrés es pot fer des del dia d’avui al 
compte corrent no ES98-2100-0985-15-0200002210 de La Caixa (**) amb el nom de l’alumne i 
curs. 
 
 
IMPORTANT: TOT EL MATERIAL HA DE DUR EL NOM DE L’ALUMNE POSAT 
                                   EL PRIMER DIA D’ESCOLA 
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4rt de Primària 
 
*Material fungible: 
 
- Llapis, goma, maquineta de fer punta, bolígraf blau, negre i vermell, una barra de cola 
d’aferrar, unes tisores, un regle petit, retoladors, llapis de colors i plastidecors. 
 
 No s'ha de comprar aquest material si el material del curs passat està en bon estat i es pot 
emprar.  
 
*Quaderns: 
 
-Un quadern DIN A-4 de quadres de tapa blava (Matemàtiques). De  6x6 mm. ( un poquet més 
gros del quadrat normal) 
 
-1 quadern microperforat d'una ratlla, dividit en cinc seccions cadascuna amb un color  
  
-Una carpeta de fundes de plàstic 40 unitats (matemàtiques). 
  
-1 sobre de plàstic A4 amb velcro per material de valors / religió 
 
-1 sobre de plàstic A4 amb velcro per controls.  
  
-1 sobre de plàstic A5 amb velcro per agenda.  
 
*Agenda: 
 
De nou aquest curs serà obligatori l’ús de l’agenda personalitzada del centre. Aquesta agenda              
es donarà al centre de primària al mes de setembre quan s’entregui el comprovant de l’ingrés                
bancari. 
  
*Quota material: 
 
La quota de material, fotocòpies i agenda és de 50€. L’ingrés es pot fer des del dia d’avui al 
compte corrent no ES98-2100-0985-15-0200002210 de La Caixa (**) amb el nom de l’alumne i 
curs. 
 
 
 
      IMPORTANT: TOT EL MATERIAL HA DE DUR EL NOM DE L’ALUMNE 
POSAT  
                                           EL PRIMER DIA D’ESCOLA 
 
 
 



 

 
                       LLISTAT MATERIAL CEIP SON RULLAN CURS 20/21  
 

 

5è de primària 
 
*Material fungible: 
 
Tot el material fungible que s´utilitzarà (llapis, goma, maquineta de fer punta, bolígraf vermell, 
blau, negre i verd, retoladors, llapis de colors,ceres, barra de cola d’aferrar, tisores i retolador 
negre de punta fina) serà el mateix que el del curs passat.  
 
No cal tornar a comprar el material si està en bon estat i es pot emprar.  
 
Els alumnes hauran de comprar  material a mesura que ho necessitin durant el curs. 
 
Material que es demanarà més endavant segons necessitats: 
-Esquadra i cartabó. (Es pot utilitzar el del curs passat sempre que estigui en bon estat). 
-Un transportador d’angles en doble direcció. (Es pot utilitzar el del curs passat sempre que               
estigui en bon estat). 
-Un compàs. (Es pot utilitzar el del curs passat sempre que estigui en bon estat). 
 
*Carpetes i Quaderns: 
 

- 2 carpetes de 60 fulls de plàstic de diferent color.  
- 1 carpeta de 40 fulls de plàstic d’un altre color (recomanable) .  
- 1 sobre de plàstic A4 amb velcro per material de valors / religió. (Es pot               

utilitzar el del curs passat sempre que estigui en bon estat) 
- 1 sobre de plàstic A4 amb velcro (Ed. Física). (Es pot utilitzar el del curs passat                

sempre que estigui en bon estat) 
- 1 regla 30 cm 
- 1 quadern DIN A-4 de quadres de tapa blava (Matemàtiques).  
- 1 quadern microperforat de quadrets, dividit en cinc seccions cadascuna amb           

un color.  
 

*Agenda: 
 
De nou aquest curs serà obligatori l’ús de l’agenda personalitzada del centre. Aquesta agenda              
es donarà al centre de primària al mes de setembre quan s’entregui el comprovant de l’ingrés                
bancari. 
 
*Quota material: 
 
La quota de material, fotocòpies i agenda és de 56€. L’ingrés es pot fer des del dia d’avui al                   
compte corrent nº ES98-2100-0985-15-0200002210 de La Caixa (**) amb el nom de l’alumne i              
curs.  
 
 



 

IMPORTANT: TOT EL MATERIAL HA DE DUR EL NOM DE L’ALUMNE POSAT 
EL PRIMER DIA D’ESCOLA 
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6è de primària 
 
*Material fungible: 
 
Tot el material fungible que s´utilitzarà (llapis, goma, maquineta de fer punta, bolígraf vermell, 
blau, negre i verd, retoladors, llapis de colors,ceres, barra de cola d’aferrar, tisores, retolador 
negre de punta fina, esquadra, cartabó, transportador d'angles en doble direcció i compàs) 
serà el mateix que el del curs passat.  
 
No cal tornar a comprar-ho si el material  està en bon estat i es pot emprar.  
 
Els alumnes hauran de comprar  material a mesura que ho necessitin durant el curs. 
 
*Quaderns: 
 
-Un quadern DIN A-4 de quadres de tapa blava (Matemàtiques). 
-1 sobre de plàstic A4 amb velcro per material de valors / religió. (Es pot utilitzar el del curs                   
passat sempre que estigui en bon estat) 
-1 sobre de plàstic A4 amb velcro (Ed. Física). (Es pot utilitzar el del curs passat sempre que                  
estigui en bon estat) 
 
*Agenda: 
 
De nou aquest curs serà obligatori l’ús de l’agenda personalitzada del centre. 
Aquesta agenda es donarà al centre de primària al mes setembre quan s'entregui el 
comprovant de l’ingrés bancari. 
 
*Quota material: 
 
La quota de material, fotocòpies i agenda és de 56€. L’ingrés es pot fer des del dia d’avui al 
compte corrent no ES98-2100-0985-15-0200002210 de La Caixa (**) amb el nom de l’alumne i 
curs. 
 
 
 
IMPORTANT: TOT EL MATERIAL HA DE DUR EL NOM DE L’ALUMNE POSAT 
EL  
                                          PRIMER DIA D’ESCOLA 
 


