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MATERIAL 2n CURS

Un estoig amb:
o Dos llapis Staedtler n.2
o Dues gomes Milan quadrades.
o Una maquineta normal.
o 24 colors de “plastidecor”.
o Tisores.
o 2 Barres d'aferrar.
o 24 retoladors.
Una carpeta de quatre anelles.
Dues carpetes de plàstic (sobre).
Una llibreta mida quartilla de doble retxa 3'5 (sense espiral) de
48 fulls.
Un regle de 15 cm.
Una bosseta de tela amb veta d'uns 30x40 cms per poder penjar
a la taula.
Un paquet de tovalloletes.
Una funda porta carnet amb cordó (60 x 90).
Un necesser per Ed. Física amb una tovallola i sabó.

*Tots els llibres, quaderns i llibretes han de dur una etiqueta amb el nom
posat (AMB MAJÚSCULES) a la portada exterior de cada un.
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LES CLASSES S’INICIARAN EL 12 DE SETEMBRE.
Els llibres és podran comanar a qualsevol de les 4 papereries de
Campos (Adrover, Ansa x Ansa, Mar i Cel i Cas Mosset).
L'agenda escolar la facilitaran els i les tutores el primer dia de classe.
BON ESTIU!
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