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Generalitat de Catalunya   

Departament d’Ensenyament  
Escola L’Arrabassada        

 
 

 

RELACIÓ MATERIAL ESCOLAR 2018-19                                                 EI - 3  ANYS 

  

  
 MATERIAL QUE CAL PORTAR ABANS D’INICI DE CURS  

1. Bossa gran* amb: un got de plàstic per beure aigua amb el nom, la bata i una tovallola petita 

(amb el nom i amb veta per penjar-la). Aquesta la portaran tots els dilluns. 

2. Bossa gran* amb dues mudes. Hi ha d’haver: roba interior, 2 parells de mitjons, 2 pantalons, 2 

jerseis i unes sabates. 

3. Material d’higiene personal que serà utilitzat al llarg del curs: Dos paquets de tovalloletes 

humides, un rotlle de paper de cuina i dos capses de mocadors. Al llarg del curs, si cal, se us 

demanarà més material d’higiene. 

 

 
 MATERIAL PEL PRIMER DIA D’ESCOLA 

1. Bossa petita* per l’esmorzar amb un tovalló de roba. Us agrairíem que no portéssiu ni motxilles, 

ni maletes de rodes. Anirà i vindrà cada dia. 

2. Una carmanyola amb l’esmorzar. 

 

 
 MATERIAL QUE CAL PORTAR AL SETEMBRE. (un cop iniciat el curs se us dirà quin dia faran 

psicomotricitat) 

1.    El xandall* de l’escola per fer psicomotricitat i sortides escolars. 

2. Sabates esportives amb velcro i  marcades amb el nom per fer psicomotricitat. 

3. Una bata* del model de l’escola, marcada amb el nom amb lletra de pal al davant. 

 

 
 INGRÉS PEL MATERIAL ESCOLAR DE TOT EL CURS 

Es pagaran 90€  en concepte de fotocòpies i material fungible i didàctic que el/la vostre/a fill/a utilitzarà i 

necessitarà durant tot el curs escolar. S’inclouen també algunes activitats complementàries que es 

duran a terme al llarg del curs; no incloses les sortides pedagògiques. 

 

Número de compte: ES25 0182 6243 1902 0002 2498 - BBVA 

Concepte: nom de l’alumne (NO nom pare/mare) 

Quantitat: 90 € 

Data límit: 30 de setembre  

Recordeu: Portar el resguard a la tutora. 

 

 
 
 



________________________________________________________________________________________________________ 
http://agora.xtec.cat/esclarrabassada/                            Tlf. 977 19 53 19 

 

 El dia 28 de juny a les 10 del matí es farà una reunió informativa per les famílies que el 

curs vinent tindreu un fill/a a P3. Es parlarà del calendari, del material d’inici de curs, del 

funcionament i les normes d’escola. Us preguem que no vingueu acompanyats dels infants. 

 Inici de les classes: entrada esglaonada  (12, 13 i 14 de setembre). 

 A partir del 5 de juliol hi haurà les llistes penjades al tauler d’anuncis per saber a quina 

classe aniran i l’horari d’entrada esglaonada d’adaptació del 12, 13 i 14 de setembre als 

matins. Durant les tardes es faran entrevistes personals amb les famílies i la tutora (caldrà 

demanar cita prèvia). 

 Podeu portar tot el material durant el 6 o 7 de setembre amb els vostres fills/es. 

 Reunió d’aula durant el mes d’octubre. 

 Tota la roba marcada amb el nom, la bata i jaquetes amb una veta llarga (d’uns 20 cm). 

 
 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ                                           

 

L’equip docent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Els podreu adquirir a Cavallé Textil SL (www.cavalleshop.com). 


