
 
 
 
MATERIAL EDUCACIÓ INFANTIL I E 6-10 
Curs 2022- 2023 
 
 
El material s’utilitzarà com a eina educativa tant pel respecte com per l’estalvi i 
l’ús que se’n fa. 
 
Es pot aprofitar el material que ja tenim. No és necessari que tot sigui nou.  
 
Cal marcar tot el material. L’estoig, com que té moltes peces petites és 
important que cada peça porti el nom reforçat amb cinta adhesiva per tal 
que duri tot el curs. 
 
 

✔ L’AGENDA D’EP3 i EP4 LA DONEM A L’ESCOLA, (amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Llinars). 

 
 
 
EI3 
 

� Bata (només per plàstica) 
� Tovalló de roba 
� Bossa de roba amb una muda de recanvi 
� Calçat tipus Crocs 

 

EI4 � Bata (només per plàstica) 
� Tovalló de roba 
� Mitjons antilliscants amb una bossa de roba (es queden a l’escola tot el 

trimestre) 
� Calçat tipus Crocs 

 
EI5 

� Bata (només per plàstica) 
� Tovalló de roba 
� Mitjons antilliscants amb una bossa de roba (es queden a l’escola tot el 

trimestre) 
� Calçat tipus Crocs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EP1 Dins d’un estoig tipus bossa amb cremallera (recomanable de 2 o 3 

cremalleres) 
● 20 retoladors (Stabilo pen 68) 
● 2 llapis Staedtler Noris HB 
● 2 gomes Staedtler Marsplastic 
● 1 retolador punta fina negre, (pilot ball 0,5) 

 
 

� 1 carpesà vertical de cartró marró de 4 anelles de 40 mm (totalment 
rodones) 

� 1 carpeta per a plàstica de 50cm x 35cm (es guardarà a l’escola per tots els 
cursos) 

� Mitjons antilliscants, dins d’una bossa de roba, (es queden a l’escola tot el 
trimestre) 

� Bata (només per plàstica i laboratori) 
� Tovalló de roba, dins d’una bossa de roba amb un cordó per penjar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP2 Dins d’un estoig tipus bossa amb cremallera (recomanable de 2 o 3 
cremalleres) 

 
● 20 retoladors (Stabilo pen 68) 
● 2 llapis Staedtler Noris HB 
● 2 gomes Staedtler Marsplastic 
● 1 retolador punta fina negre, (pilot ball 0,5) 
● Regle de 20cm pla , transparent i rígid (que càpiga dins de l’estoig) 
● 1 maquineta amb dipòsit petit sense goma incorporada,(recomanable 

MILAN 24 spin) 
 

� Mitjons antilliscants, dins d’una bossa de roba, (es queden a l’escola tot 
el trimestre) 

� Bata (només  per plàstica i laboratori) 
� Tovalló de roba, dins d’una bossa de roba amb un cordó per penjar 
� Tisores (s’aprofiten les del curs passat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EP3 Dins d’un estoig tipus bossa amb cremallera  

● 1 bolígraf hexagonal vermell (recomanable BIC) 
● 1 bolígraf hexagonal blau (recomanable BIC) 
● 1 llapis Staedtler B 
● 2 llapis Staedtler Noris HB 
● 1 goma Staedtler Marsplastic 
● 1 retolador punta fina negre (Pilot ball 0,5) 
● Retolador punta fina permanent (Staedtler Lumocolor 319) de color 

negre (lletra F a poder ser).  
● 1 maquineta amb dipòsit petit sense goma incorporada,(recomanable 

MILAN 24 spin) 
● 1 regle de 20 cm pla, transparent i rígid 

 
En un altre estoig tipus bossa amb cremallera 

● 12 colors de fusta 
● 20 retoladors, stabilo pen 68  

 
� 1 carpesà vertical de cartró marró de 2 anelles (totalment rodones)  

de 40 mm  
� 1 paquet de separadors de cartolina (mínim 8 separadors) 
� 6 fundes de plàstic de carpesà mida foli 
� Tisores (s’aprofiten les del curs passat) 
� Bata (només per plàstica i laboratori) 
� Tovalló de roba, dins d’una bossa de roba amb un cordó per penjar 

 
* Hi ha l’opció de portar-ho tot en un sol estoig tipus bossa, de 2 o 3 cremalleres. 
 
 
 
 
 
EP4 Dins d’un estoig tipus bossa amb cremallera: 

● 1 bolígraf hexagonal vermell (recomanable BIC) 
● 1 bolígraf hexagonal blau (recomanable BIC) 
● 1 llapis Staedtler B 
● 2 llapis Staedtler Noris HB 
● 1 goma Staedtler Marsplastic 
● 1 retolador punta fina negre (pilot ball 0,5) 
● Retolador punta fina permanent (Staedtler Lumocolor 319) de color 

negre (lletra F a poder ser).  
● 1 maquineta amb dipòsit petit sense goma incorporada, (recomanable 

MILAN 24 spin) 
● 1 regle de 20 cm pla, transparent i rígid 

 
En un altre estoig tipus bossa amb cremallera. 

● 12 colors de fusta 
● 20 retoladors, stabilo pen 68 

 
� 6 fundes de plàstic de carpesà, mida foli 
� Tisores (s’aprofiten les del curs passat)  

 
� Bata (només per plàstica i laboratori) 
� Tovalló de roba, dins d’una bossa de roba amb un cordó per penjar 

* Hi ha l’opció de portar-ho tot en un sol estoig tipus bossa, de 2 o 3 cremalleres. 
 
 
 


