MATERIAL DIDÀCTIC
EDUCACIÓ INFANTIL. CURS 2022/23
TOTS ELS INFANTS:
★ Un paquet de tovalloletes.

3 ANYS:
★ Témpera sòlida PLAY COLOR BASIC (12 colors).
★ Retoladors gruixats (12 colors) CARIOCA

4 ANYS:
★ Retoladors gruixats (12 colors) CARIOCA.
★ Ceres Manley (10 colors).

5 ANYS
★ 1 paquet de fulls de colors DIN-A4
★ Paquet de cartolina de color blanc DIN-A3.

Recordau que els infants de 4 i 5 anys també heu de portar el material que feim servir
cada dia a l’escola:
★
★
★
★

Motxilla còmoda.
Carmanyola i cantimplora d’aigua.
Calcetins de psicomotricitat.
Bata.

Tot el material ha de dur el nom posat.
Adreça web de CEIP Mestre Guillemet: www.ceipmestreguillemet.cat

MATERIAL DIDÀCTIC
1r PRIMÀRIA. CURS 2022/23

★ Un estoig on hi càpiga la maquineta, llapis, goma, tisores i cola.
★ 4 barres de cola d'aferrar petites.
★ Una capsa de 24 pintures plastidecor o de fusta.
★ Una capsa de 24 retoladors.
★ Una capsa de 12 ceres manley.
★ Vuit llapis.
★ Sis gomes.
★ Una maquineta amb dipòsit per fer punta.
★ Tisores.
★ Una carpeta mida foli (viatgera).
★ Quadern d’espiral A4 fulls blancs.
★ Capsa de mocadors de paper.
★ Capsa de 12 temperes solides de barra.
★ Una bata o camiseta o camisa per fer plàstica.

Tot el material ha de dur el nom posat.
Adreça web de CEIP Mestre Guillemet: www.ceipmestreguillemet.cat

MATERIAL DIDÀCTIC
2n PRIMÀRIA. CURS 2022/23

★ Un estoig on hi càpiga la maquineta, llapis, goma, tisores i cola.
★ 4 barres de cola d'aferrar petites.
★ Una capsa de 24 pintures plastidecor o de fusta.
★ Una capsa de 24 retoladors.
★ Una capsa de 12 ceres manley.
★ Cinc llapis.
★ Cinc gomes.
★ Una maquineta amb dipòsit per fer punta.
★ Tisores.
★ Capsa de mocadors de paper.
★ Un quadern d’espiral de fulls blanc tamany DIN A-4.
★ Un arxivador d’anelles.
★ 10 fundes de plàstics per a l’arxivador.
★ Una carpeta mida foli (viatgera).
★ Una bata o camiseta o camisa per fer plàstica.

Tot el material ha de dur el nom posat.
Adreça web de CEIP Mestre Guillemet: www.ceipmestreguillemet.cat

MATERIAL DIDÀCTIC
3r PRIMÀRIA. CURS 2022/23

★ Un estoig on hi càpiga la maquineta, llapis, goma, tisores i cola.
★ 4 barres de cola d'aferrar petites.
★ Una capsa de 24 pintures plastidecor o de fusta.
★ Una capsa de 24 retoladors.
★ Una capsa de 12 ceres manley.
★ Tres llapis.
★ Tres gomes.
★ Una maquineta amb dipòsit per fer punta.
★ Un bolígraf blau i un verd.
★ Tisores.
★ Un quadern d’espiral de fulls blanc tamany DIN A-4.
★ Una carpeta mida foli (viatgera).
★ Un arxivador d’anelles.
★ 10 fundes de plàstics per a l’arxivador.
★ Una bata o camiseta o camisa per fer plàstica.

Tot el material ha de dur el nom posat.
Adreça web de CEIP Mestre Guillemet: www.ceipmestreguillemet.cat

MATERIAL DIDÀCTIC
4t, 5è i 6è PRIMÀRIA. CURS 2022/23

★ 2 llapis, preferentment núm. 3
★ 2 bolígrafs blaus, negres i vermells 2 de cada (preferentment que
es puguin borrar)
★ 2 gomes de borrar
★ Maquineta, preferentment metàl·lica i/o amb dipòsit per a la punta.
★ Tisores (de qualitat).
★ 1 barra de cola.
★ Pintures Plastidecor o de fusta.
★ Retoladors.
★ Regla transparent i rígid de 30/40 cm
★ Escaire i cartabó
★ Semicercle
★ Compàs (de qualitat).
★ Capsa de transferència de cartró mida fol
★ 1 quadern quadriculats gros amb marge (Matemàtiques i projectes)
★ 2 quaderns d’una ratlla gros amb marge (Anglès i llengües)
★ 1 carpeta amb elàstics grossa amb separadors
★ Calculadora bàsica de tecles grans
★ 10 cartolines de colors mida foli
★ Auriculars (amb connexió MiniJack)

Tot el material ha de dur el nom posat.
Adreça web de CEIP Mestre Guillemet: www.ceipmestreguillemet.cat

