
 
 

 

CURS  2017-2018   EDUCACIÓ INFANTIL 

(INFANTIL 3, 4 I 5 anys) 
 

MATERIAL ESCOLAR  

Cada nen/a ha de portar a l'escola: 

➢ Una bata cordada al davant, amb el nom a la part superior  esquerra i amb els 

punys de goma.  Hi ha una bata de l'escola. 

➢ Un got amb nansa. 

➢ Una tovallola petita. 

➢ Una bosseta de roba, amb una carmanyola  per l'esmorzar i un tovalló de roba. 

➢ Unes sabatilles de psicomotricitat  de sola blanca dins d'una bossa de roba. 

➢ L’ús de xandall per les sessions de psicomotricitat és obligatori. (Si n’heu de 

comprar un, recordeu que hi ha un xandall d’escola). 

➢ Un capsa de mocadors de paper. 

➢ Un paquet de tovalloletes  humides. 

Tot aquest material ha d'anar amb una beta llarga que permeti penjar-lo i amb el 

nom marcat. La bosseta, bata i xandall els venen a l’AMPA.   

 

Tota la resta de material el compra l’escola amb  la quota de material d’inici de curs 

que serveix per a cobrir totes les necessitats dels alumnes pel que fa al treball diari de 

classe. Aquest material està socialitzat i és distribuït per les mestres, al llarg de tot el 

curs. Per tant, els nens no han de portar cap material de casa. 

 

➢ La quota de material és de, 105€, igual que el curs 

passat. 

➢ No heu de comprar cap llibre.  

➢ El pagament s’ha de fer  al Banc Sabadell, es pot 

fer de dues maneres a partir del 22 de juny: 
 

1. Fent una transferència per Internet (posant el nom del nen/a i el 

curs)  al nº compte       ES19 0081 0317 5100 0116 8826 

2. Per caixer automàtic (al darrera del full teniu les instruccions). 

 

➢  El resguard del pagament s’ha d’entregar als tutors/es  

durant la primera setmana de curs (del 12 al 15 de setembre).  
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Germans Amat i Targa 



Què inclou la quota de material escolar? 

 
➢ Colors de  fusta,  retoladors, ceres dures i toves, plastilina, pintura de tempera, 

aquarel·les...   

➢ Diferents papers ( fulls de colors, cartolines, paper de seda, paper de xarol, 

paper de cel·lofana, paper pinotxo ...)   

➢ Llapis, tisores, punxons, coles, vernís, pinzells.  

➢ Jocs educatius: puzles, encaixos, construccions, 

➢ Contes i llibres de consulta per a la classe 

➢ Materials pels jocs simbòlics: nines, cotxets, cuineta, fireta, perruqueria, 

botigueta... 

➢ Materials diversos per totes les manualitats i altres tasques que es realitzin a 

l’escola. 

➢ Fotocopies, que són moltes perquè no tenim llibres. 

➢ Plastificacions. 

 

INSTRUCIONS PEL PAGAMENT DEL MATERIAL AMB CAIXER AUTOMÀTIC DE 

BANC SABADELL 

 
1. Introduir una targeta o llibreta en el caixer.  

( Les targetes poden ser d’un altre banc o caixa). 

2. Triar l’opció “Altres operacions”. 

3. Triar l’opció “Pagament a tercers”. 

4. Teclejar el nº personal. 

5. Teclejar el codi  de l’entitat: 150228  

• Es desplega un menú amb els diversos conceptes. 

6. Triar “MATERIAL  INFANTIL ”. 

7. Escriure: el nom i el curs de l’alumne. I prémer continuar. 

8. Sortirà un justificant amb el número d’autorització i les dades de l’alumne. 

Aquest justificant s’ha de lliurar al tutor/a i la còpia és pels pares. 

9. En cas que no surti aquest tipus de justificant amb l’autorització,  la transferència 

no s’ha realitzat convenientment. 

Cal presentar el justificant al tutor/a  fins al 15/9/2017 
L’ oficina de BANC SABADELL més propera on podeu posar el nom en el resguard 

de pagament és la que està situada en el carrer 

   Dr.  Reig  nº 62 (zona peatonal) 

 

            Atentament 

 L’equip directiu 

Per a qualsevol dubte podeu preguntar als tutors/es o passeu per secretaria 


