
 

                                   CICLE MITJÀ,  TIMÓ (3r) i POPA (4t)     
                  

 Relació de material per al curs 2017/2018     
                                                                                                                     

TERCER: 

 Agenda d’escola (entra dins del preu de material fraccionat per l’AMPA). 

 Carpeta de 4 anelles plantada mida foli, suficientment gruixuda perquè hi càpiguen els fulls de 
totes les àrees.   

 Carpeta de gomes de cartró amb separadors mida foli. 

 Regle de 30 cm.  

 Compàs. 

 Calculadora ( serveix la mateixa de 2n, ja està a l’escola). 

 Bata per plàstica i bata pel menjador (amb veta i marcada amb el nom). 

 Capsa de mocadors de paper. 

 Flauta dolça (mireu la circular adjunta per a que tots tinguin el mateix model). 
 
QUART:  

 Agenda d’escola (entra dins del preu de material fraccionat per l’AMPA). 

 Carpeta de 4 anelles plantada mida foli, suficientment gruixuda perquè hi càpiguen els fulls de 
totes les àrees.   

 Carpeta de gomes de cartró amb separadors mida foli. 

 Regle de 30 cm., escaire de 20 cm i transportador. 

 Calculadora ( ja serveix la de 3r). 

 Compàs ( ja serveix el de 3r). 

 Bata per plàstica. 

 Estoig buit. 

 Capsa de mocadors de paper. 

 Flauta dolça (la mateixa que a tercer). 
 
Material TIMÓ (Cicle Mitjà – alumnes de 3r) 

 Agenda escolar (entra dins del preu de material fraccionat per l’AMPA) o una llibreta (mida 
quartilla) per comunicar-nos amb la mestra. 

 Carpeta de 4 anelles plantada mida foli, suficientment gruixuda perquè hi càpiguen els fulls de 
totes les àrees.   

 Carpeta de gomes mida foli. 

 1 bata per plàstica i una per menjador. 

 1 paquet de tovalloletes. 

 1 capsa de mocadors de paper. 
 
Material POPA (Cicle Mitjà – alumnes de 4t) 
 

 Agenda escolar (entra dins del preu de material fraccionat per l’AMPA) o una llibreta (mida 
quartilla) per comunicar-nos amb la mestra. 

 Una bata per plàstica. 

 1 paquet de tovalloletes. 

 1 capsa de mocadors de paper. 
 
 
 
 



 

 
 
A més d’aquest material hi haurà un pagament fraccionat1 a través de les quotes de l’AMPA, on 
s’inclouen els conceptes de: 
 

- material escolar i reprografia (85€ per 3r, 79€ per 4t o 100€ anuals pel grup de Timó i 
Popa)  material fungible (colors, pintures, material per les manualitats, llapis, gomes...),  
fotocòpies en blanc i negre i color, enquadernacions, glifing (mètode d’entrenament de la 
lectoescriptura), agenda escolar i tot el material d’aula que substitueix els llibres de text. 

 

- petites despeses (46€ anuals per 3r i 4t o 50€ anuals pels alumnes de Timó i Popa)  
totes les sortides que es realitzen al llarg del curs (teatres, visites, transports...).2  

 
 
Recordeu que al bloc de l’AMPA podeu descarregar-vos el llistat de llibres i material que podeu adquirir 
a l’escola. 

 
 

Us desitgem un bon curs!!!!! 
 

L’equip de mestres de cicle mitjà 
                                                                Juliol  de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 Mireu el document de l’AMPA “distribució dels pagaments”. El podeu trobar al bloc de l’AMPA 
2 Al llarg del curs s’informarà de cadascuna d’aquestes activitats que ja no caldrà que aboneu. A final 
de curs rebreu un full-resum amb el balanç. 


