MATERIAL
2019-2020
MATERIAL 1r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quantitat
2
1
20
10
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Material llibreria

PVP

Paquet (100 fulls) blancs DIN A4, ‘’Enri’’ sense forats.
Paquet (100 fulls) de quadres ‘’Escolofi’’ (8mm) DINA 4, vertical, amb marge i forats.
Làmines de dibuix blanques DIN A4, individuals, sense marge ni forats.
Làmines ‘’Canson’’ DIN A4 , individuals, de colors.
Paquets de plastilina gran “Jovi” ART.71.
Plàstic (porta folis) ‘’Grafoplás’’ sense forats, dur.
Arxivador de palanca de llom gruixut (80mm x 350mm) color blau ‘’ELBA’’.
Arxivador de palanca de llom prim (50mm x 350mm) color blau ‘’ELBA’’.
Carpeta amb bossa blava de cartró de cartró dur plastificat DIN-A4
Cartolines goma-eva de diferents colors.
Cartolina color taronja.
Barra de pegament de 40 grams ‘’Instant’’.
Pot de cola blanca ‘’Instant’’ de 100 gr.
Tisora “Kaikut”. Posar el nom.
Caixa ceres “Manley” de 15 colors.
Caixa “Plastidecor” de 12 colors.
Capsa de 24 llapis de colors de fusta “Staedtler” Noris Club Ref 144 NC24.
Llapis nº2 HB “Staedtler”. (Posar el nom a cadascun).
Goma (esborrar) ‘’Milan’’ 430.
Maquineta “Staedtler” metàl-lica .
Capsa de 12 retoladors de colors “Staedtler” dos puntes Ref.320 NWP12.
Pinzell de pèl dur giotto num: 16
Pissarra blanca petita Bic vileda Ref. 841360
PREU Total
PREU Descompte

Quantitat
Material complementari
*2
Paquets de tovalloletes humides.
Les famílies que hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, rebran el material
ombrejat en blau a la classe el dia 12 de setembre juntament amb els llibres. La resta de material estarà a
l’escola.
Les famílies que NO hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar i
entregar el material NO ombrejat juntament amb els llibres el dia 5 a la tutor/a a la reunió de pares.
La resta de material l’han de portar el primer dia de curs (12 setembre)
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.
Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

71.7
60.9

MATERIAL
2019-2020
MATERIAL 2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quantitat
1
20
20
3
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Material llibreria

PVP

Paquet (100 fulls) blancs DIN A4 ’’Enri’’, sense forats
Làmines de dibuix blanques DIN A4, individuals ‘’Canson’’ , sense marge ni forats.
Làmines DIN A4, individuals, de colors.
Cartolina goma-eva diferents colors
Cartolina color verd.
Arxivador de palanca de llom gruixut (80mm x 350mm) color taronja ‘’Elba’’.
Paquet paper de seda de colors sadipal
Plàstics Elba transparents (porta folis) Multitaladro
Plàstic (porta folis) ‘’Grafoplás’’ sense forats, dur. (Posar nom)
Barra de pegament ‘’Instant’’de 40 grams.
Tisora “Kaikut”.( Posar el nom)
Caixa ceres “Manley” de 15 colors.
Caixa “Plastidecor” de 12 colors. (Posar el nom a cadascun)
Capsa de 24 llapis de colors de fusta “Staedtler” Noris Club Ref 144 NC12.
Llapis nº2 HB “Staedtler”. (Posar el nom)
Goma (esborrar) ‘’Milan’’ 430.
Maquineta
Paquets de plastilina gran “Jovi” ART.71.
Sobre de mida 16cm x 23cm aprox. (Posar nom)
Pinzell de pèl dur pla giotto num: 16
Carpeta amb bossa blava de cartró dur plastificat.
Pot cola blanca de 50 ml (100gr)
Capsa de 12 retoladors de colors “Staedtler” dos puntes Ref.320 NWP12.
Pissarra blanca petita Bic vileda Ref. 841360
PREU Total
PREU Descompte

Quantitat
Material complementari
*2
Paquets de tovalloletes humides.
Les famílies que hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, rebran el material
ombrejat en blau a la classe el dia 12 de setembre juntament amb els llibres. La resta de material estarà a
l’escola.
Les famílies que NO hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar i
entregar el material NO ombrejat juntament amb els llibres el dia 5 a la tutor/a a la reunió de pares.
La resta de material l’han de portar el primer dia de curs (12 setembre)
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.
Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

57.8
49.13

MATERIAL
2019-2020
MATERIAL 3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quantitat
1
1
30
20
15
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Material llibreria

PVP

Paquet (100 fulls) DIN A4 ‘’Escolofi’’, ratlles de 3mm, amb marge i forats.
Paquet (100 fulls) de quadres (5mm) DINA 4 ‘’Escolofi’’, vertical, amb marge i forats.
Làmines de dibuix blanques DIN A4 ‘’Canson’’, individuals, sense marge ni forats.
Làmines DIN A4, individuals, de colors.
Fundes multitaladro ‘’Elba’’ mida foli.
Cartolina color vermell.
Arxivador de palanca de llom gruixut (80mm x 350mm) color vermell ‘’Elba’’.
Carpeta Pardo 850 negra. Llom acordió. Grafoplás
Paquet de 10 separadors de colors pels arxivadors ‘’Elba’’.
Carpeta amb bossa blava de cartró dur plastificat.
Barra de pegament ‘’Instant’’de 40 grams.
Tisora “Kaikut”. (Posar el nom).
Caixa ceres “Manley” de 15 colors
Capsa de 12 retoladors de colors “Staedtler” dos puntes Ref.320 NWP12.
Capsa de 12 llapis de colors de fusta “Staedtler” Noris Club Ref 144 NC12.
Llapis nº2 HB “Staedtler”. (Posar el nom)
Goma (esborrar) ‘’Milan’’ 430.
Maquineta “Staedtler” metàl-lica.
Bolígraf blau ‘’Bic’’.
Bolígraf vermell ‘’Bic’’.
Bolígraf negre ‘’Bic’’.
Regle transparent de 15 cm ‘’Milan’’ Ref. 350250.
PREU Total 66.24
PREU Descompte 56.31

Quantitat
Material complementari
*2
Paquets de tovalloletes humides.
Les famílies que hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, rebran el material
ombrejat en blau en blau a la classe el dia 12 de setembre juntament amb els llibres. La resta de material
estarà a l’escola.
Les famílies que NO hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar i
entregar el material NO ombrejat juntament amb els llibres el dia 5 a la tutor/a a la reunió de pares.
La resta de material l’han de portar el primer dia de curs (12 setembre)
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.

Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

MATERIAL
2019-2020
MATERIAL 4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quantitat
1
1
20
20
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Material llibreria

PVP

Paquet (100 fulls) DIN A4 ‘’Escolofi’’, ratlles de 3mm, amb marge i forats.
Paquet (100 fulls) de quadres (4mm) DINA 4 ‘’Escolofi’’, vertical, amb marge i forats.
Làmines de dibuix blanques DIN A4 ‘’Canson’’, individuals, sense marge ni forats.
Làmines DIN A4, individuals, de colors.
Fundes multitaladro ‘’Elba’’ mida foli.
Cartolina color GROC.
Arxivador de palanca de llom gruixut (80mm x 350mm) color groc ‘’Elba’’.
Carpeta Pardo 850 negra. Llom acordió. Grafoplás
Carpeta amb bossa blava de cartró.
Paquet de 10 separadors de colors pels arxivadors ‘’Elba’’ .
Barra de pegament ‘’Instant’’de 40 grams.
Tisora “Kaikut”. (Posar el nom).
Capsa de 12 retoladors de colors “Staedtler” dos puntes Ref.320 NWP12.
Capsa de 12 llapis de colors de fusta “Staedtler” Noris Club Ref 144 NC12.
Caixa ceres “Manley” de 15 colors
Llapis nº2 HB “Staedtler”. (Posar el nom)
Goma (esborrar) ‘’Milan’’ 430.
Maquineta “Staedtler” metàl-lica.
Bolígraf blau ‘’Bic’’.
Bolígraf vermell ‘’Bic’’.
Bolígraf negre ‘’Bic’’.
Retolador punta fina negre “Staedtler”.
Regle de 15 cm ‘’Milan’’ Ref. 350250.
PREU Total 64.3
PREU Descompte 54.65

Quantitat
Material complementari
*1
Paquets de tovalloletes humides.
Les famílies que hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, rebran el material
ombrejat en blau a la classe el dia 12 de setembre juntament amb els llibres. La resta de material estarà a
l’escola.
Les famílies que NO hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar i
entregar el material NO ombrejat juntament amb els llibres el dia 9 a la tutor/a a la reunió de pares.
La resta de material l’han de portar el primer dia de curs (12 setembre)
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.
Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

MATERIAL
2019-2020
MATERIAL 5è EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quantitat
4
10
10
20
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Material llibreria

PVP

Paquet (100 fulls) de quadres (4mm) DINA 4, vertical, amb marge i forats. "Oxford"
Làmines de dibuix blanques DIN A4, individuals, sense marge ni forats.
Làmines DIN A4, individuals, de colors. (una negra)
Fundes multitaladro mida foli ‘’Elba’’.
Cartolina color blau.
Arxivador de palanca de llom gruixut (80mm x 350mm) color verd ‘’Elba’’.
Carpeta Pardo 850 negra. Llom acordió. Grafoplás
Carpeta amb bossa blava de cartró.
Paquet de 10 separadors de colors pels arxivadors ‘’Elba’’.
Làmina per aquarel·la
Barra de pegament de 40 grams.
Tisora “Kaikut”. (Posar el nom).
Capsa de 12 retoladors de colors “Staedtler” dos puntes Ref. 320 NWP12.
Capsa de 12 llapis de colors de fusta “Staedtler” Noris Club Ref. 144 NC12.
Llapis nº2 HB “Staedtler”. (Posar el nom)
Goma (esborrar) ‘’Milan’’ 430.
Maquineta “Staedtler” metàl-lica.
Bolígraf blau ‘’Bic’’.
Bolígraf vermell ‘’Bic’’.
Bolígraf negre ‘’Bic’’.
Bolígraf verd ‘’Bic’’.
Escaire, cartabó, transportador i regle de 30 cm “Staedtler” .
Estoig pintura acríl·lica de sis colors “INSTANT”
Pinzell dur prim Giotto 577 nº 10
Pinzell dur doble Giotto 577 nº 12
PREU Total
PREU Descompte

81.3
69.1

Quantitat
Material complementari
*1
Paquets de tovalloletes humides.
Les famílies que hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, rebran el material
ombrejat en blau a la classe el dia 12 de setembre juntament amb els llibres. La resta de material estarà a
l’escola.
Les famílies que NO hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar i
entregar el material NO ombrejat juntament amb els llibres el dia 9 a la tutor/a a la reunió de pares
La resta de material l’han de portar el primer dia de curs (12 setembre)
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.
Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

MATERIAL
2019-2020
MATERIAL 6è EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quantitat
4
10
10
20
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Material llibreria

PVP

Paquet (100 fulls) de quadres (4mm) DINA 4, vertical, amb marge i forats. "Oxfort"
Làmines de dibuix blanques DIN A4 ''Canson'', individuals, sense marge ni forats.
Làmines DIN A4, individuals, de colors.
Fundes multitaladro mida foli ‘’Elba’’.
Cartolina color lila.
Arxivador de palanca de llom gruixut (80mm x 350mm) color negre ‘’Elba’’.
Carpeta Pardo 850 negra. Llom acordió. Grafoplás
Paquet de 10 separadors de colors pels arxivadors ‘’Elba’’.
Fullola fusta 30x40
Barra de pegament de 40 grams.
Capsa de 12 retoladors de colors “Staedtler” dos puntes Ref. 320 NWP12.
Capsa de 12 llapis de colors de fusta “Staedtler” Noris Club Ref. 144 NC12.
Llapis nº2 HB “Staedtler”. (Posar el nom)
Goma (esborrar) ‘’Milan’’ 430.
Bolígraf blau ‘’Bic’’.
Bolígraf vermell ‘’Bic’’.
Bolígraf negre ‘’Bic’’.
Bolígraf verd ‘’Bic’’.
PREU Total 54.45
PREU Descompte 46.28

Quantitat
Material complementari
*1
Paquets de tovalloletes humides.
Les famílies que hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, rebran el material
ombrejat en blau a la classe el dia 12 de setembre juntament amb els llibres. La resta de material estarà a
l’escola.
Les famílies que NO hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar i
entregar el material NO ombrejat juntament amb els llibres el dia 9 a la tutor/a a la reunió de pares.
La resta de material l’han de portar el primer dia de curs (12 setembre)
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.

Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

