MATERIAL (1r d'EP)
- 1 quadern d'espiral de 80 fulls blancs tamany DIN-A4 .
– 1 sobre (dossier) de plàstic amb velcro apaisat tamany DIN- A3 (435 x 310mm)
– 1 carpeta de plàstic amb gomes i sobre interior tamany DIN- A4
– 4 llapis Staedler número 2 HB
– 4 gomes Milan 430
– 1 maquineta metàl·lica
– 2 capses de 12 colors marca Plastidecor
– 1 dossier de 20 fundes de plàstic per música

Els alumnes han de dur una motxilla on ha de caber la carpeta però sense rodetes.
NO han de dur bosseta per als llapis.
Aconsellam dur una bata per l'àrea de Plàstica.
Els abrics, jaquetes o impermeables han de dur una veta per penjar-los.

És necessari respectar la marca i el format de tot el material sol·licitat.
D'aquesta manera asseguram que la qualitat és l'adequada per a ús escolar.

MATERIAL (2n d'EP)
1 carpeta de plàstic amb gomes i sobre interior tamany DIN- A4
– 4 llapis Staedtler número 2 HB
– 4 gomes Milan 430
– 1 maquineta metàl·lica
– 2 capses de 12 colors marca Plastidecor
–

Els alumnes han de dur una motxilla on ha de caber la carpeta però sense rodetes.
NO han de dur bosseta per als llapis.
Aconsellam dur una bata per l'àrea de Plàstica.
Els abrics, jaquetes o impermeables han de dur una veta per penjar-los.

És necessari respectar la marca i el format de tot el material sol·licitat.
D'aquesta manera asseguram que la qualitat és l'adequada per a ús escolar.

MATERIAL (1º de EP)

- 1 cuaderno de espiral de 80 hojas blancas tamaño DIN-A4 .
– 1 sobre (dossier) de plástico con velcro apaisado tamaño DIN- A3 (435 x 310mm)
- 1 carpeta de plástico con gomas y sobre interior tamaño DIN- A4
– 4 lápices Staedler número 2 HB
– 4 gomas Milan 430
– 1 sacapuntas metálico
– 2 cajas de 12 colores marca Plastidecor
– 1 dossier de 20 fundas de plástico

Los alumnos han de traer una mochila en la que ha de caber la carpeta, pero
sin ruedas.
NO han de traer bolsa para los lápices.
Aconsejamos usar bata para las actividades de Plástica.
Los abrigos, chaquetas o impermeables deben llevar una cinta para colgarlos.

Es necesario respetar la marca y el formato de todo el material solicitado.
De esta manera aseguramos que la calidad es la adecuada para uso escolar.

MATERIAL (2º de EP)

1 carpeta de plástico con gomas y sobre interior tamaño DIN- A4
– 4 lápices Staedler número 2 HB
– 4 gomas Milan 430
– 1 sacapuntas metálico
– 2 cajas de 12 colores marca Plastidecor
– 1 dossier de 20 fundas de plástico (sólo para los alumnos que no lo tengan del curso
anterior)
–

Los alumnos han de traer una mochila en la que ha de caber la carpeta, pero
sin ruedas.
NO han de traer bolsa para los lápices.
Aconsejamos usar bata para las actividades de Plástica.
Los abrigos, chaquetas o impermeables deben llevar una cinta para colgarlos.

Es necesario respetar la marca y el formato de todo el material solicitado.
De esta manera aseguramos que la calidad es la adecuada para uso escolar.

MATERIAL (2n d'EP) Per als nouvinguts
1 carpeta de plàstic amb gomes i sobre interior tamany DIN- A4
– 4 llapis Staedtler número 2 HB
– 4 gomes Milan 430
– 1 maquineta metàl·lica
– 2 capses de 12 colors marca Plastidecor
– 1 dossier de 20 fundes de plàstic
- 1 quadern d'espiral de 80 fulls blancs tamany DIN-A4 .
– 1 sobre (dossier) de plàstic amb velcro apaisat tamany DIN- A3 (435 x 310mm)
–

Els alumnes han de dur una motxilla on ha de caber la carpeta però sense rodetes.
NO han de dur bosseta per als llapis.
Aconsellam dur una bata per l'àrea de Plàstica.
Els abrics, jaquetes o impermeables han de dur una veta per penjar-los.

És necessari respectar la marca i el format de tot el material sol·licitat.
D'aquesta manera asseguram que la qualitat és l'adequada per a ús escolar.

