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MATERIAL EPRI

CURS 2017/18

Material que han de portar els alumnes de 3r i 4t d’ EPRI en
començar el curs.


Bolígraf vermell o pilot.



Llapis H2 ( Staedler Noris)



Goma d’ esborrar



Maquineta



Caixa de 12 llapis de colors



Regla graduat de 30cm



Regle graduat de 15 cm



Tisora de punta rodona ( Kaikut)



Cola de barra ( Instant o Pritt, algunes marques no enganxen bé )



Dos estoigs senzills amb cremallera per guardar els estris. NO poden ser metàl·lics.



Pilot frixion (borrables) punta fina, vermell i blau.

A més de tot l’ esmentat anteriorment també cal portar a 4t :


Compàs



Transportador d’ angles petit, de 180 º amb doble escala

Material que han de portar els alumnes de 5è i 6è EPRI en
començar el curs
• pilot que es pot esborrar punta fina blau, vermell, negre i verd (no Tippex)
• punta fina negre
• llapis del núm. 2
• goma d’esborrar
• maquineta
• regle de 30 cm
• transportador d’angles de 180º amb doble escala, petit
• escaire o cartabó petit
• compàs
• estoig senzill amb cremalleres per guardar tots els estris

Material de plàstica:


tisora de punta rodona (que talli bé)



regle de 15 cm



cola de barra (que enganxi bé)



caixa de 12 llapis de colors



caixa de 12 retoladors 2 puntes (Birello-Carioca)



caixa de 15 ceres Manley



caixa de tempera 7 colors (JOVI - 35ml)



pinzells nº 2,4,6,8



pinzell paletina nº 2



dos gots de plàstic resistent
Per a l’alumnat de 6è:



Poden aprofitar les tèmperes del darrer curs.

Material que no han de portar
• Tippex (de cap mena)
• Cúter
• Coles amb dissolvents forts
• Altres agendes que no siguin la de l’escola
• Estoigs metàl·lics i/o amb molts colors o material

