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RELACIÓ DE MATERIAL PEL CURS 2018-19 
EDUCACIÓ INFANTIL 

 
NIVELL CONCEPTE 

P4 
 
 

 
• Els quaderns de repàs fets a l’estiu. 
• 4 fotografíes mida carnet. 
• Bata cordada al davant, amb veta gran per penjar i amb nom visible. 
• 1 bata per  pintura, amb veta  gran per penjar i nom visible. 
• 2 paquet gran de tovalloles humides. 
• 1 got de plàstic. 
• 1 tovallola petita amb veta per penjar i nom visible. 
• 1 dossier amb 20 fundes de plàstic pel cançoner de música (reutilitzeu el de 

P3 i porteu-lo buit). 
• 1 tovalló. 
• 1 bosseta de roba per l’esmorzar (motxilla no).  
      La motxilla es durà dilluns i divendres. No es poden dur amb rodes. 
• 1 carmanyola per posar l’esmorzar. 
• Abrics, jaquetes, bates, tot marcat amb el nom del nen/a en un lloc visible i 

amb veta gran per penjar. 
 

IMPORTANT 

La quota de material és de 65 euros. S’ha d’ingressar abans del 31 d’agost al 
compte de: 
“La Caixa”:  ES04 2100-0670-99-0200132906, NOMÉS per internet o 
per caixer automàtic. Amb aquesta última opció l’ingrés es pot fer tant en 
metàl·lic com en targeta de crèdit.   
Important posar nom i cognoms de l’alumne i curs.  
El justificant del pagament s’haurà d’entregar al mestre/a tutor/a. 

• Si el nen/a es queda al menjador haurà de portar:  una bata amb veta 
per penjar i nom visible i un necesser amb raspall, pasta de dents i una 
tovallola petita amb nom visible. 

• Els nens/es que es queden fixes al menjador hauran de dur 1 muda 
complerta dins d’una capsa i tota marcada amb el nom del nen/a: 
samarreta, pantalons, muda interior i calçat. 

 
EL MATERIAL I ELS LLIBRES DE TEXT S’HAURAN DE DUR  EL 7 DE 
SETEMBRE DEL 2017 DE 10 A 12 H A L’AULA DEL VOSTRE FILL/-A.   

 

 


