
 

 
 

PP.   FRANCISCANS   T.O.R.  
Avda.   Fra   Joan   Llabrés,   1  

07600   S’Arenal-Palma  
Tel.:   971269912   Fax:   971265054  

secretaria@porciuncula.org  
Codi   del   centre:   07004084  

 

 

CURS   20-21:    1r   PRIMÀRIA  
 
 
MATERIAL   NECESSARI   PER   COMENÇAR   EL   CURS:  
 

● Llibres  de  text.  A  cada  llibre  heu  de  posar  el  nom  i  llinatges  en  una  etiqueta  a                  
la   portada   (que   es   vegi   des   de   fora).  

● Dos   estotjos.  
 
 
LA  RESTA  DE  MATERIAL  EL  PODREU  ADQUIRIR  A  LA  VENDA  DE  LLIBRES  DE              
L’ESCOLA  
 
PER   FAVOR,   EVITAU   COMPRAR   LES   MOTXILLES   AMB   RODETES.  
 
MARCAU  TOT  EL  MATERIAL  DEL  NIN  AMB  NOM,  LLINATGES  I  CURS  :                        
XANDALL,   BOSSA   BERENAR,   TÀPERS,   JAQUETES   ...   

 
 
SET   DE   MATERIAL   ESCOLAR   
1r   PRIMÀRIA  

Si   el   voleu   adquirir   a   l’escola,   emplenau  
el   formulari    RESERVA   MATERIAL   20-21  
 

Carpeta  de  plàstic  Din-A4  amb      
separadors  

Carpeta   normal   Din-A4  

1  Quadern  DIN-A5  de  retxes  sense       
espiral  

3   llapis  

3   gomes  1   maquineta  

1   capsa   de   12   plastidecor  1   capsa   de   12   llapis   de   fusta  

1   capsa   de   12   retoladors  1   tisores  

2   barres   adhesives  1   retolador   Edding   1200  
 
 

BON   ESTIU   I   BON   CURS  
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CURS   20-21:    2n   PRIMÀRIA  

 
MATERIAL   NECESSARI   PER   COMENÇAR   EL   CURS:  
 

● Llibres  de  text.  A  cada  llibre  heu  de  posar  el  nom  i  llinatges  en  una  etiqueta  a                  
la   portada   (que   es   vegi   des   de   fora).  

● Un   estoig   tipus   bosseta   amb   cremallera   per   guardar   el   material.  
● Una   maleta   o   motxilla   adequada   (hi   ha   de   caber   una   carpeta)   per   dur   penjada.  

 
LA  RESTA  DE  MATERIAL  EL  PODREU  ADQUIRIR  A  LA  VENDA  DE  LLIBRES  DE              
L’ESCOLA  
 
MARCAU  TOT  EL  MATERIAL  DEL  NIN  AMB  NOM,  LLINATGES  I  CURS  :                        
XANDALL,   BOSSA   BERENAR,   TÀPERS,   JAQUETES   ...   
 

XANDALL   i   roba   esportiva.   
És   obligatòria   per   a   les   classes   d'Educació   Física   i   per   a   les   sortides   i   excursions.   
La   roba   ha   d'anar   marcada   amb   el   nom   i   el   curs   del   nin.   Pensau   a   marcar-ho   en   un   lloc   visible   i   de  
manera   que   no   s'esborri.  

 
SET   DE   MATERIAL   ESCOLAR   
2n   PRIMÀRIA  

Si   el   voleu   adquirir   a   l’escola,   emplenau  
el   formulari    RESERVA   MATERIAL   20-21  
 

1   capsa   de   12   colors   de   fusta.  1   capsa   de   12   plastidecors.  

1   capsa   de   6   o   12   retoladors.  1   regla   de   20   centímetres.  

Unes   tisores   (penseu   si   hi   ha   algun   nin  
esquerrà)   amb   el   nom   posat.  

1   Carpeta   sense   separadors   amb   el   nom   posat.  

1   Carpeta   amb   fundes   de   plàstic   amb   el   nom  
posat  

2   llapis   STAEDLER   número   2  

una   goma   d'esborrar   i   una   maquineta   de   fer   punta.  

 
 

BON   ESTIU   I   BON   CURS  
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CURS   20-21:    3r   PRIMÀRIA  

 
MATERIAL   NECESSARI   PER   COMENÇAR   EL   CURS:  
 

● Llibres   de   text.   A   cada   llibre,   així   com   als   quaderns   i   a   tot   el   material   posau   el   nom   a   un   lloc  
que   es   vegi   bé,   per   exemple   en   una   etiqueta   adhesiva   a   la   portada.  

● Un   estoig   tipus   bosseta   amb   cremallera   per   guardar   el   material.  
● Una  maleta  o  motxilla  adequada  (hi  ha  de  caber  una  carpeta)  per  dur  penjada,  i  que  no                  

tengui   rodetes  

 
LA   RESTA   DE   MATERIAL   EL   PODREU   ADQUIRIR   A   LA   VENDA   DE   LLIBRES   DE   L’ESCOLA  
 
MARCAU  TOT  EL  MATERIAL  DEL  NIN  AMB  NOM,  LLINATGES  I  CURS  :  XANDALL,  BOSSA                            
BERENAR,   TÀPERS,   JAQUETES   ...   

XANDALL   i   roba   esportiva.   
És   obligatòria   per   a   les   classes   d'Educació   Física   i   per   a   les   sortides   i   excursions.   
La   roba   ha   d'anar   marcada   amb   el   nom   i   el   curs   del   nin.   Pensau   a   marcar-ho   en   un   lloc   visible   i   de  
manera   que   no   s'esborri.  

 

 

SET   DE   MATERIAL   ESCOLAR   
3r   PRIMÀRIA  

Si   el   voleu   adquirir   a   l’escola,   emplenau  
el   formulari    RESERVA   MATERIAL   20-21  
 

3   quaderns   de   retxes,   tamany   foli,   de   80   fulls   i  
de   tapa   forta   (que   no   siguin   microperforats,   ja  
que   se   rompen   les   fulles)  

2   quaderns   de   quadres,   tamany   foli,   de   80   fulls   i  
de   tapa   forta.  

1   quadern   de   quadrets,   tamany   A5,   de   tapa  
forta.  

bolígraf   blau,   bolígraf   vermell   que   es   puguin  
esborrar  

llapis  goma   

maquineta   de   fer   punta  Tisores  

adhesiu   de   barra  un   regle   d’uns   20   centímetres   pla  

Una   carpeta   per   guardar   les   fitxes  una   carpeta   de   fundes  

llapis   de   colors  retoladors  

un   paquet   de   fols   DINA4  
BON   ESTIU   I   BON   CURS   
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CURS   20-21:    4t   PRIMÀRIA  
 

MATERIAL   NECESSARI   PER   COMENÇAR   EL   CURS:  
 

● Llibres   de   text.   A   cada   llibre,   així   com   als   quaderns   i   a   tot   el   material   posau   el   nom   a   un   lloc  
que   es   vegi   bé,   per   exemple   en   una   etiqueta   adhesiva   a   la   portada.  

● Un   estoig   tipus   bosseta   amb   cremallera   per   guardar   el   material.  
● Una  maleta  o  motxilla  adequada  (hi  ha  de  caber  una  carpeta)  per  dur  penjada,  i  que  no                  

tengui   rodetes  

 
LA   RESTA   DE   MATERIAL   EL   PODREU   ADQUIRIR   A   LA   VENDA   DE   LLIBRES   DE   L’ESCOLA  
 
MARCAU  TOT  EL  MATERIAL  DEL  NIN  AMB  NOM,  LLINATGES  I  CURS  :  XANDALL,  BOSSA                            
BERENAR,   TÀPERS,   JAQUETES   ...   

XANDALL   i   roba   esportiva.   
És   obligatòria   per   a   les   classes   d'Educació   Física   i   per   a   les   sortides   i   excursions.   
La   roba   ha   d'anar   marcada   amb   el   nom   i   el   curs   del   nin.   Pensau   a   marcar-ho   en   un   lloc   visible   i   de  
manera   que   no   s'esborri.  

 
SET   DE   MATERIAL   ESCOLAR   
4t   PRIMÀRIA  

Si   el   voleu   adquirir   a   l’escola,   emplenau  
el   formulari    RESERVA   MATERIAL   20-21  
 

2   quaderns   de   retxes,   tamany   foli,   de   80   fulls   i  
de   tapa   forta   (que   no   siguin   microperforats,   ja  
que   se   rompen   les   fulles)  

3   quaderns   de   quadres,   tamany   foli,   de   80   fulls   i  
de   tapa   forta  

bolígraf   blau,   bolígraf   vermell  llapis  

goma  maquineta   de   fer   punta  

Tisores  adhesiu   de   barra  

un   regle   d’uns   20   centímetres   pla  Una   carpeta   per   guardar   les   fitxes  

llapis   de   colors  retoladors  

un   paquet   de   fols   DINA4  
 

 

BON   ESTIU   I   BON   CURS   
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CURS   20-21:    5è   PRIMÀRIA  

 
MATERIAL   NECESSARI   PER   COMENÇAR   EL   CURS:  
 

● Llibres   de   text.   A   cada   llibre,   així   com   als   quaderns   i   a   tot   el   material   posau   el   nom   a   un   lloc  
que   es   vegi   bé,   per   exemple   en   una   etiqueta   adhesiva   a   la   portada.  

● Un   estoig   tipus   bosseta   amb   cremallera   per   guardar   el   material.  
● Una  maleta  o  motxilla  adequada  (hi  ha  de  caber  una  carpeta)  per  dur  penjada,  i  que  no                  

tengui   rodetes  

 
LA   RESTA   DE   MATERIAL   EL   PODREU   ADQUIRIR   A   LA   VENDA   DE   LLIBRES   DE   L’ESCOLA  
 
MARCAU  TOT  EL  MATERIAL  DEL  NIN  AMB  NOM,  LLINATGES  I  CURS  :  XANDALL,  BOSSA                            
BERENAR,   TÀPERS,   JAQUETES   ...   

XANDALL   i   roba   esportiva.   
És   obligatòria   per   a   les   classes   d'Educació   Física   i   per   a   les   sortides   i   excursions.   
La   roba   ha   d'anar   marcada   amb   el   nom   i   el   curs   del   nin.   Pensau   a   marcar-ho   en   un   lloc   visible   i   de  
manera   que   no   s'esborri.  

 
 

 

SET   DE   MATERIAL   ESCOLAR   
5è   PRIMÀRIA  

Si   el   voleu   adquirir   a   l’escola,   emplenau  
el   formulari    RESERVA   MATERIAL   20-21  
 

2   quaderns   de   retxes,   tamany   foli,   de   80   fulls   i  
de   tapa   forta   (que   no   siguin   microperforats,   ja  
que   se   rompen   les   fulles)  

3   quaderns   de   quadres,   tamany   foli,   de   80   fulls   i  
de   tapa   forta  

bolígraf   blau,   bolígraf   vermell  llapis  

goma  maquineta   de   fer   punta  

Tisores  adhesiu   de   barra  

transportador  compàs   

un   regle   d’uns   20   centímetres   pla  Una   carpeta   per   guardar   les   fitxes  

llapis   de   colors  retoladors  

un   paquet   de   fols   DINA4  
BON   ESTIU   I   BON   CURS   
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CURS   20-21:    6è   PRIMÀRIA  
 

MATERIAL   NECESSARI   PER   COMENÇAR   EL   CURS:  
 

● Llibres   de   text.   A   cada   llibre,   així   com   als   quaderns   i   a   tot   el   material   posau   el   nom   a   un   lloc  
que   es   vegi   bé,   per   exemple   en   una   etiqueta   adhesiva   a   la   portada.  

● Un   estoig   tipus   bosseta   amb   cremallera   per   guardar   el   material.  
● Una  maleta  o  motxilla  adequada  (hi  ha  de  caber  una  carpeta)  per  dur  penjada,  i  que  no                  

tengui   rodetes  

 
LA   RESTA   DE   MATERIAL   EL   PODREU   ADQUIRIR   A   LA   VENDA   DE   LLIBRES   DE   L’ESCOLA  
 
MARCAU  TOT  EL  MATERIAL  DEL  NIN  AMB  NOM,  LLINATGES  I  CURS  :  XANDALL,  BOSSA                            
BERENAR,   TÀPERS,   JAQUETES   ...   

XANDALL   i   roba   esportiva.   
És   obligatòria   per   a   les   classes   d'Educació   Física   i   per   a   les   sortides   i   excursions.   
La   roba   ha   d'anar   marcada   amb   el   nom   i   el   curs   del   nin.   Pensau   a   marcar-ho   en   un   lloc   visible   i   de  
manera   que   no   s'esborri.  

 
SET   DE   MATERIAL   ESCOLAR   
6è   PRIMÀRIA  

Si   el   voleu   adquirir   a   l’escola,   emplenau  
el   formulari    RESERVA   MATERIAL   20-21  
 

2   quaderns   de   retxes,   tamany   foli,   de   80   fulls   i  
de   tapa   forta   (que   no   siguin   microperforats,   ja  
que   se   rompen   les   fulles)  

3   quaderns   de   quadres,   tamany   foli,   de   80   fulls   i  
de   tapa   forta  

bolígraf   blau,   bolígraf   vermell  llapis  

goma  maquineta   de   fer   punta  

Tisores  adhesiu   de   barra  

transportador  compàs   

un   regle   d’uns   20   centímetres   pla  calculadora  

Una   carpeta   per   guardar   les   fitxes  llapis   de   colors  

retoladors  un   paquet   de   fols   DINA4  

BON   ESTIU   I   BON   CURS   
 


