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Material escolar 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 

Material que proporciona l’escola, amb el pagament de la quota anual 

- Material fungible: colors, llapis, gomes d’esborrar, cartolines, fotocòpies, entre d’altres. 

- Material no fungible: contes, material didàctic, jocs, entre d’altres. 

 

Material que aporten les famílies (Tot ha d’anar marcat amb el nom de l’alumna/e) 

 Per l’aula: 

- Motxilla: sense rodes. 

- 1 bata de botons (amb una beta llarga per penjar-la, d’uns 15 cm): el divendres 

s’emporta a casa per rentar i cal portar-la dilluns. 

- 1 got: de plàstic. El dimecres i el divendres s’emporta a casa per rentar i cal portar un 

altre a l’endemà. 

- Per l’esmorzar: una bosseta de roba amb un tovalló i una carmanyola amb l’esmorzar. 

Anirà a casa diàriament. 

- Roba de recanvi: una bossa de roba amb una muda completa (calces/calçotets, mitjons, 

samarreta, pantaló, jersei i bambes de velcro). A cada canvi de temporada es retornarà a 

casa per adaptar-la a les condicions meteorològiques. 

- Un paquet de tovalloletes humides i una capsa de tissús (no paquets individuals). Aquests 

es deixaran a la classe per compartir tots els infants. Un cop esgotats, es demanaran 

novament. 

 Pel menjador: 

- Una bata de botons (amb una beta per penjar-la). 

- P3: una bossa amb roba de recanvi (igual que la de classe) i, per fer la migdiada, hauran 

de portar un llençolet de 55cm x 130cm, amb gomes elàstiques als extrems.       

El llençol anirà amb la bata dins d’una bossa de roba, el divendres per rentar-lo i caldrà 

retornar-lo el dilluns.           130 cm 

m 

55cm 
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Material escolar 
 

CICLE INICIAL 

 

Material que proporciona l’escola, amb el pagament de la quota anual 

- Carpeta 

- Carpesà arxivador 

- Calculadores 

- Fotocòpies 

- Fulls 

- Material d’escriptura: llapis, gomes, maquinetes, retoladors... 

- Materials per manualitats: regles, tisores, pega, cola, pintures, pinzells, cartolines, 

colors... 

- Estoig a 2n 

 

 

Material que aporten les famílies (Tot ha d’anar marcat amb el nom de l’alumna/e) 

 Per l’aula: 

- 1 bata de botons (amb una beta per penjar-la): només es farà servir per racons i 

plàstica. S’enviarà a casa a rentar puntualment. 

- Motxilla:  sense rodes 

- Llibres de text (que no siguin del banc de llibres). 

- Una carmanyola amb l’esmorzar 

 

 Pel menjador: 

- 1 bata de botons (amb una beta per penjar-la). 
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Material escolar 

 

CICLE MITJÀ 

 

Material que proporciona l’escola, amb el pagament de la quota anual 

- Llibretes 

- Carpeta  

- Carpesà arxivador 

- Calculadores 

- Fotocòpies 

- Fulls 

- Material d’escriptura: bolígraf blau i vermell, llapis, gomes, maquinetes, retoladors...  

- Materials per manualitats: tisores, pega, cola, pintures, pinzells, cartolines, colors... 

 

Material que aporten les famílies 

- Motxilla:  sense rodes 

- Llibres de text (que no siguin del banc de llibres). 

- Una carmanyola amb l’esmorzar 

- Estoig: amb colors i retoladors 

- Regla de 30cm 
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Material escolar 

 

CICLE SUPERIOR 

 

Material que proporciona l’escola, amb el pagament de la quota anual 

- Llibretes 

- Carpeta  

- Carpesà arxivador 

- Calculadores 

- Fotocòpies 

- Fulls 

- Material d’escriptura: bolígraf blau i vermell, llapis, gomes, maquinetes, retoladors... 

- Materials per manualitats: tisores, pega, cola, pintures, pinzells, cartolines, colors... 

 

Material que aporten les famílies 

- Motxilla:  sense rodes 

- Llibres de text (que no siguin del banc de llibres). 

- Una carmanyola amb l’esmorzar 

- Estoig: amb colors i retoladors 

- Regla de 30cm 

- Compàs (quan ho demani el tutor/a) 

- Escaire, cartabó i semicercle (quan ho demani el tutor/a) 
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