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Educació Infantil 

             Curs 2019-2020 
 
 
 
 
Editorial Núm. ISBN Títol   
    
Barcanova 978-84-489-4868-9 Axioma matemàtiques 3 anys 

 
 

    
 
Material  
2 capses grans de mocadors de paper. 
3 paquets de tovalloletes humides. 
1 got de plàstic (posar el nom amb retolador permanent). 
6 pots de natilles buits i nets. 
 
Equipament  
1 Bossa de roba amb una muda de recanvi amb roba d’hivern i d’estiu: samarreta de 
màniga llarga i de màniga curta, pantaló llarg i curt, mitjons i calces o calçotets.  
1 Bossa de roba  per l’esmorzar marcada amb el nom (no motxilles). 
1 Bata model d’escola amb botons al davant, el nom i la veta per penjar-la. La trobareu 
a l’AMPA i podreu escollir el color. 
Les jaquetes que es portin a l’Escola han de dur nom i una cinta d’uns 20 cm. 
 
Equipament esportiu: 
Equip esportiu de l’escola marcat amb el nom i veta per penjar la jaqueta, s’utilitzarà 
per a les sortides programades i per gimnàstica. El trobareu a l’AMPA. 
Sabatilles esportives, cal que siguin de velcro.  
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Benvolguts pares, mares o tutors, 
 
Amb el present comunicat us informem que el divendres, 6 de setembre de 2019,  a 
les 10 del matí hi haurà la reunió informativa a tots els pares i tutors d’alumnes de P3 
és molt important que no hi falteu ja que s’explicarà el funcionament i com s’organitza 
el curs i coneixereu el tutor/a del vostre fill/a. 
 
El mateix dia de la reunió haureu de portar tot el material que hi ha marcat en negre a 
la llista que us adjuntem per deixar-lo a l’Escola i tenir-lo preparat el dia que comencin 
els alumnes. 
 
Per altra banda també us informem que si us voleu fer socis de l’AMPA de l’Escola  
podeu beneficiar-vos dels serveis que donen: menjador a l’escola, activitats extra 
escolars, aula d’acollida de matí i tarda, festa de final de curs i la compra de la bata, el 
xandall i els llibres a un preu més econòmic. 
 
  
Equip directiu 
 
 


