MATERIAL I DADES D’INTERÈS - 1r E.PRIMÀRIA – CURS 2017/2018
UNIFORME (informació i venda a recepció del Col·legi) (marcat).
BATA I EQUIPAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA (Esports Solé – Carrer Igualada, 7) (tot marcat).
MATERIAL
1 carpeta marró de dos anelles. Unisystem Unipapel Ref.917442 color marró.
1 carpeta blava de cartró.
1 jocs de separadors grafoplast de deu unitats.
2 llibretes pauta especial Sagrada Família.
Un llapis núm.2
Una goma d’esborrar
Plastidecors
Una maquineta.
Un estoig de roba amb cremallera.
1 paquet de 10 fundes de plàstic mida foli multitaladro.
Un regle per a l’estoig
LLIBRES
Es poden consultar a la web www.safalleida.com a partir de juliol 2017
REUNIÓ INICI DE CURS
La reunió d’inici de curs serà el dia: 7 de setembre a les 17.30 hores.
CAL POSAR EL NOM O LES INICIALS EN TOT EL MATERIAL

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140 - Fax: 973 237 646
E-mail: secretaria@safalleida.com

MATERIAL I DADES D’INTERÈS - 2n E.PRIMÀRIA – CURS 2017/2018
UNIFORME (informació i venda a recepció del Col·legi) (marcat).
BATA I EQUIPAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA (Esports Solé – Carrer Igualada, 7) (tot marcat).
MATERIAL
1 carpeta blava de cartró.
1 carpesà marró de dos anelles grans. Unisystem Unipapel Ref.917442 color marró
1 paquet de separadors grafoplast (10 separadors).
2 llibretes pauta especial Sagrada Família.
Un llapis núm.2
Una goma d´esborrar
Una maquineta
Plastidecors
Un regle per l’estoig
Barra de pega blanca
Tisores
Un estoig de roba amb cremallera
1 paquet de 10 fundes de plàstic mida foli multitaladro.

LLIBRES
Es poden consultar a la web www.safalleida.com a partir de juliol 2017
REUNIÓ INICI DE CURS
La reunió d’inici de curs serà el dia: 20 de setembre a les 17.30 hores.

CAL POSAR EL NOM O LES INICIALS EN TOT EL MATERIAL

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140 - Fax: 973 237 646
E-mail: secretaria@safalleida.com

MATERIAL I DADES D’INTERÈS - 3r E.PRIMÀRIA – CURS 2017/2018
UNIFORME (informació i venda a recepció del Col·legi) (marcat).
BATA I EQUIPAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA (Esports Solé – Carrer Igualada, 7) (tot marcat).
MATERIAL
3 Llibretes “Pauta especial Sagrada Família”
1 carpeta d’anelles de cartró de 2 anelles
grans,(mida foli). Unisystem Unipapel
Ref.917442 color marró
1 paquet de separadors grafoplast (10
separadors).
1 carpeta classificadora amb 60 fundes de
plàstic (anglès)
2 sobres grans de plàstic (per les altres àrees).
1 llapis de memòria d’una GB (mínim)
Uns auriculars per informàtica i anglès
Un llapis núm.2
Una goma d’esborrar

Una maquineta
Un bolígraf blau
Un bolígraf verd
Llapis de colors
Plastidecors
Retoladors
Un regle de 20 cm
Una barra adhesiva gran
Unes tisores amb punta
Un rotllo de cinta adhesiva transparent
La bossa que s’entrega amb la
comanda de llibres.
5 fundes de plàstic transparents mida
foli multitaladro.

LLIBRES
Es poden consultar a la web www.safalleida.com a partir de juliol 2017
REUNIÓ INICI DE CURS
La reunió d’inici de curs serà el dia: 20 de setembre a les 17.30 hores.
CAL POSAR EL NOM O LES INICIALS EN TOT EL MATERIAL

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140 - Fax: 973 237 646
E-mail: secretaria@safalleida.com

MATERIAL I DADES D’INTERÈS - 4t E.PRIMÀRIA – CURS 2017/2018
UNIFORME (informació i venda a recepció del Col·legi) (marcat).
BATA I EQUIPAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA (Esports Solé – Carrer Igualada, 7) (tot marcat).
MATERIAL
1 carpeta d’anelles de cartró de 2 anelles
grans,(tamany foli ). Unisystem Unipapel
Ref.917442 color marró.
2 jocs de separadors en la carpeta d´anelles
(en total es necessiten 10 separadors)
1 carpeta classificadora amb 60 fundes de
plàstic
1 sobre gran de plàstic
1 llapis de memòria d’una GB (mínim)
Uns auriculars per informàtica i anglès
1 llibreta corporativa (comprar a recepció)
1 llapis del núm.2
1 carpeta classificadora corporativa
(comprar a recepció)
5 fundes de plàstic transparents mida foli
multitaladro.

1 bolígraf blau
1 bolígraf verd
1 goma per a llapis
1 maquineta
Llapis de colors
Plastidecors
Retoladors
Tisores amb punta
1 rotllo de cinta adhesiva transparent
Una barra adhesiva gran
Volanderes (arandeles) autoadhesives
transparents
1 regle de 20 cm
1 transportador d’angles
La bossa que s’entrega amb la comanda de
llibres

LLIBRES
Es poden consultar a la web www.safalleida.com a partir de juliol 2017
REUNIÓ INICI DE CURS
La reunió d’inici de curs serà el dia: 20 de setembre a les 17.30 hores.

CAL POSAR EL NOM O LES INICIALS EN TOT EL MATERIAL

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140 - Fax: 973 237 646
E-mail: secretaria@safalleida.com

MATERIAL I DADES D’INTERÈS - 5è E.PRIMÀRIA – CURS 2017/2018
UNIFORME (informació i venda a recepció del Col·legi) (marcat).
BATA I EQUIPAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA (Esports Solé – Carrer Igualada, 7) (tot marcat).
MATERIAL
1 carpeta d’anelles de cartró de 2 anelles
grans,(tamany foli ). Unisystem Unipapel
Ref.917442 color marró.
1 joc de 12 separadors pel carpesà
1 carpeta classificadora corporativa (comprar
a recepció)
30 fundes de plàstic transparents mida foli
multitaladro.
1 carpeta classificadora amb 60 fundes de
plàstic (estratègies de lectura)
1 llapis de memòria d’una GB (mínim)
Uns auriculars per informàtica
1 llapis núm. 2
1 goma d´esborrar
1 maquineta
1 bolígraf blau
1 bolígraf vermell
1 tub de goma d’enganxar
1 paquet d’etiquetes adhesives tamany
19x50 (80 unitats)
Plastidecors
1 pastilla de fang ½ kg (plàstica, 2n
trimestre)

1 llibreta corporativa (comprar a recepció)
Llapis de colors (preferiblement de fusta)
Tisores de punta (amb una cinta que porti el
nom)
1 regle pla de 30 cm.
Retoladors
1 grapadora petita (i grapes de recanvi)
1 drap per a Plàstica
1 bossa de roba amb nanses, marcada amb
el nom.
1 capsa de “DACS” (10 o 12)
2 marcadors fosforescents
Compàs de precisió Staedtler 55201
Escaire i cartabó (20 cm).
Regle de 30 cm.
Transportador d’angles (sense forat)

LLIBRES
Es poden consultar a la web www.safalleida.com a partir de juliol 2017
REUNIÓ INICI DE CURS
La reunió d’inici de curs serà el dia: 20 de setembre a les 17.30 hores.
NOTA
Cal anar portant durant els primers dies de curs tot el material i posar el nom de l’alumne en tot.

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140 - Fax: 973 237 646
E-mail: secretaria@safalleida.com

MATERIAL I DADES D’INTERÈS - 6è E.PRIMÀRIA – CURS 2017/2018
UNIFORME (informació i venda a recepció del Col·legi) (marcat).
BATA I EQUIPAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA (Esports Solé – Carrer Igualada, 7) (tot marcat).
MATERIAL
1 carpeta de dues anelles grans mida foli
(Unipapel Ref. 91742)
1 jocs de 12 separadors grans.
1 llibreta corporativa (comprar a recepció)
1 paquet d´etiquetes adhesives mida 19 x
50. (80 unitats)
40 fundes transparents perforades.(mida
Foli). El material treballat de cada unitat de
cada àrea es guardarà en una funda.
1 carpeta classificadora corporativa
(comprar a recepció)
1 llapis de memòria d’1 GB.
1 auriculars per informàtica i anglès.
1 llapis núm. 2
1 goma d´esborrar
1 maquineta
1 bolígraf blau
1 bolígraf vermell
1 tub de goma d’enganxar
Plastidecors

Llapis de colors (preferiblement de fusta)
Tisores de punta (amb una cinta que porti el
nom)1 regle pla de 30 cm.
1 grapadora petita (i grapes de recanvi)
1 bossa blanca de plàstic amb anses
(plàstica)
1 pastilla de fang ½ kg (plàstica, 2n
trimestre)
1 capsa de “DACS” (10 o 12)
Témpera, colors: blanc-negre-blau-grocvermell
1 capsa de retoladors, 12 colors.
Pinzells núm. 2,4 i 6
Paleta de pintura
1 drap per a la plàstica
1 carpeta classificadora amb 60 fundes de
plàstic (estratègies de lectura)
2 marcadors fosforescents
Compàs de precisió Staedtler 55201
Escaire i cartabó (20 cm).
Regle de 30 cm.
Transportador d’angles (sense forat)

LLIBRES
Es poden consultar a la web www.safalleida.com a partir de juliol 2017
REUNIÓ INICI DE CURS
La reunió d’inici de curs serà el dia: 20 de setembre a les 17.30 hores.
NOTA
Cal anar portant durant els primers dies de curs tot el material i posar el nom de l’alumne en tot.

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140 - Fax: 973 237 646
E-mail: secretaria@safalleida.com

