
 

MATERIAL E10-14  
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.  
 
S’ha de posar el nom als llibres i és aconsellable folrar-los un cop s’ha comprovat 
que són correctes. 
 
 
MATERIAL EP5 i EP6 
 
 
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’EP 5 i EP 6 LA DONEM A L’ESCOLA, (amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Llinars). 

 

EP5  
 
Dins d’un estoig tipus bossa amb cremallera (que hi càpiga el regle de 20cm): 

● 1 bolígraf hexagonal vermell (BIC) 
● 1 bolígraf hexagonal blau (BIC) 
● 1 retolador punta fina permanent (Staedtler Lumocolor 319) de color 

negre (preferiblement lletra F)  
● 1 llapis Staedtler B 
● 1 llapis Staedtler Noris HB 
● 1 goma Staedtler Marsplastic 
● 1 retolador punta fina negre (pilot ball 0,5) 
● 1 regle de 20 cm pla i transparent 
● 1 tisores, s’aprofiten les de l’any anterior. 
● 1 maquineta 

 
En un altre estoig tipus bossa amb cremallera. 

●   12 colors 
●   12 retoladors 

 
● 10 fundes de plàstic de carpesà mida foli 
● Carpesà vertical marró de dues anelles de 40mm totalment rodones (es 

pot aprofitar el d’ EP4) 
● Separadors pel carpesà (10) 
● 1 flauta, la mateixa de l’any anterior 
● Bata només per a plàstica 
● Tovalló de roba, dins d’una bossa de roba amb un cordó per penjar 

 
 
 
  



 

 

EP6 Dins d’un estoig tipus bossa amb cremallera (que hi càpiga el regle de 20cm): 
● 1 bolígraf hexagonal vermell ( BIC) 
● 1 bolígraf hexagonal blau ( BIC) 
● 1 retolador punta fina permanent (Staedtler Lumocolor 319) de color 

negre (preferiblement lletra F)  
● 1 llapis Staedtler B 
● 1 llapis Staedtler Noris HB 
● 1 goma Staedtler Marsplastic 
● 1 retolador punta fina negre (pilot ball 0,5) 
● 1 maquineta 
● 1 regle de 20 cm pla i transparent 
● 1 tisores, s’aprofiten les de l’any anterior. 

 
En un altre estoig tipus bossa amb cremallera. 

● 12 colors 
● 12 retoladors 

 
● 10 fundes de plàstic de carpesà mida foli 
● 1 flauta (la mateixa que l’any anterior) 
● Bata o similar només per a plàstica (en cas que s’hagi de comprar 

nova, podeu agafar una bata blanca tipus laboratori) 
● Tovalló de roba, dins d’una bossa de roba amb un cordó per penjar 

 
 
 
 
  
MATERIAL ESO1 i ESO2: 

  
● Llapis numeració 2H, 3B i HB 
● Bolígrafs (blau, vermell, negre, verd) 
● Retolador punta fina negre 
● Goma i maquineta 
● Tisores 
● Compàs articulat 
● Regle de 20cm 
● Llapis de colors i retoladors (en un estoig a part) 
● Regle de 40 cm transparent 
● Fulls per al treball diari (quadriculats i blancs) 
● Escaire i cartabó de 25 cm aprox. sense centímetres marcats. 
● Carpesà de 4 anelles de 4cm d’alçada amb separadors (un per cada matèria). Dins 

de cada apartat hi ha d’haver els fulls de la matèria amb els apunts i exercicis. I 
una funda per posar les fotocòpies. 

● Bata per fer plàstica, laboratori i tecnologia 
● Boc’n roll o carmanyola per dur l’esmorzar 
● Auriculars petits per a l’ipad 
● Agenda escolar (la proporciona a tots els alumnes l’escola amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Llinars) 
● Carpeta per a plàstica mida dinA3 preferiblement tapa dura (només ESO1) 
● Calculadora bàsica (només ESO1) 
● Calculadora científica (model tipus “CASIO fraction FX-82”) (només ESO2) 
● 5 dossier-clip (per anar entregant els dossiers de les diferents matèries al llarg del 

curs) 


