EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS

Durant el dia 6 de setembre de 9 a 11 h. els pares i mares dels alumnes
d’Educació Infantil 3 anys portaran les bates i estris de neteja marcats
amb el seu nom i cognoms, per a que la mestra els guardi a la classe.
ESTRIS DE NETEJA:
En una bossa heu de posar:
- 2 capses de mocadors (no paquets individuals).
- 3 capses de tovalloletes humides.
I, a part,en una capsa no massa gran (de 35 x 28, aprox.) amb el nom
del nen/a ben visible, posareu:
- 1 recanvi de roba d’hivern i 1 recanvi d’estiu i calçat tot marcat
amb el nom
Caldrà que adquiriu el següent material SENSE MARCAR
-

Programa Axioma. Matemàtiques. P3. Cofre.
ISBN: 978-84-489-4641-8

Tarragona, juny de 2018

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS
Durant el dia 6 de setembre de 9 a 11 h. els pares i mares dels alumnes
d’Educació Infantil 4 anys portaran els llibres, les bates i estris de neteja
marcats amb el seu nom i cognoms, per a que la mestra els guardi a la
classe.
ESTRIS DE NETEJA:
En una bossa, poseu:
-

2 capses de tovalloletes humides.
1 capsa de mocadors (no paquets individuals).

I, a part:, en una capsa no massa gran (de 35 x 28, aprox.) amb el nom
del nen/a ben visible, posareu:
-

1 recanvi de roba d’hivern i 1 recanvi d’estiu i calçat, tot marcat
amb el nom.

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT:
Si us plau, no marqueu els llibres amb el
nom del vostre fill/a.
Caldrà que adquiriu el següent material i quadern, SENSE MARCAR.
-

Programa Axioma. Matemàtiques. P4. Cofre.
ISBN: 978-84-489-4645-6

-

Programa Axioma. Matemàtiques P4. Experimento
ISBN: 978-84-489-4642-5

Tarragona, juny de 2018

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
Durant el dia 6 de setembre de 9 a 11 h. els pares i mares dels alumnes
d’Educació Infantil 5 anys portaran els llibres, les bates i estris de neteja
marcats amb el seu nom i cognoms, per a que el/la mestre/a els guardi
a la classe.
ESTRIS DE NETEJA:
En una bossaposeu:
-

2 capses de tovalloletes humides.
1 capsa de mocadors (no paquets individuals).

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT:
Si us plau, no marqueu els llibres amb el
nom del vostre fill/a.
Caldrà que adquiriu el següent material i quadern, SENSE MARCAR.
-

Programa Axioma. Matemàtiques. P5. Cofre.
ISBN: 978-84-489-4649-4

-

Programa Axioma. Matemàtiques P5. Experimento
ISBN: 978-84-489-4646-3

Tarragona, juny de 2018

