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MATERIAL 4t 
 
 
 
NOM ALUMNE/A__________________________________________ TELF: ________________________ 

 
- Lliureu abans del 28 de juny a l’escola aquest full signat i apunteu-vos en el llistat penjat 

en la cartellera de l’AMPA. O bé envieu-lo escanejat a AMPA 
ampaescolasantaanna@hotmail.es 

 
- Marqueu amb una X només el material que voleu encomanar a través de l’AMPA. 

 
 

QUANTITAT NOM DEL MATERIAL 4t Marqueu amb una X 

3 
llibretes d’espiral, mida foli, de dues ratlles i amb marge,  
tapa dura i de 50 fulls 3mm. ALUMNES NOUS. 
La resta d’alumnes les del curs anterior. 

 

1 
llibreta d’espiral, mida foli, quadrícula de 5 mm amb marge i  
tapa dura i de 50 fulls. Només els de Religió. ALUMNES 
NOUS. La resta d’alumnes les del curs anterior. 

 
 

 
1 joc de 10 separadors durs per a l’arxivador   
1 carpeta de gomes, de cartró o plàstic dur, mida foli amb bossa  
1 Llapis HB2 Staedtler  
1 corrector bolígraf de cinta (tippex)   
1 maquineta metàl·lica.  
1 goma blanca nata, Milan 612  
2 bolígrafs Pilot Supergrip <M> (1 blau, i 1 vermell)  
1 tisores KAIKUT STAINLESS de punta roma.  
2 Dossier de 20 fundes (sols els alumnes nous)  

20 retoladors prims  
12 colors de fusta   

1 regle petit transparent  15 cm (numeració visible cm, mm),  
dins l’estoig 

 

1 joc d’escaire, cartabó i transportador plàstic transparent  
1 paquet de 500 fulls reciclats blancs  DIN-A4 de 80 gr.  
1 Carpeta DIN-A3 ( la del curs anterior)  
1 barra de pegament Instant 40 gr  

1 capsa de ceres Manley (24 colors) Es poden utilitzar les del 
curs anterior si estan en bon estat (o pels alumnes nous) 

 

1 arxivador de dues anelles, vertical de llom ample   
 
Marqueu amb una X només el llibre de text o quadern que voleu encomanar a través de 
l’AMPA al Carrefour. La recollida del material l’haureu de fer al Carrefour el dia que us 
indiquin a través d’un SMS al telèfon mòbil que indiqueu en aquest full. 

 
 

QUANTITAT Llibres de 4t ISBN Marqueu 
amb una X 

1 Música 4. Quadern d’activitats. Cano i Nogue, Mercè. 
Comelles i Folch, Orio 978-84-481-9544-1  

 Llibre lectura a concretar pel tutor /a   
 



   Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Santa Anna 
 

                                                                                                                                                                           
 

LLIBRES I MATERIAL. CURS 2019-2020                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL 4t 
 
 

1 xandall de l’escola (Botiga La Granota)  

2 Samarretes per E. Física ja que al 3r trimestre cal una samarreta de recanvi* com diu la 
Normativa d' EF 

1 bata segons el model de l’escola (blau, verd, vermell) amb nom i veta (Botiga La Granota) 
1 bata per pintura amb nom i veta 

1 necesser amb got, pinta i tovallola petita. (no es poden portar colònies amb ampolles de 
vidre ni desodorants d’esprai) 

1 ouera de plàstic  
1 pot de iogurt. 
1 drap vell per fer pintura 
1 Got de plàstic per a beure a la classe. 
2 estoig, preferiblement, de roba amb el nom (no metàl·lics) 
 40 € per a material fungible Cal portar el resguard a l’escola a l’inici del curs 

 

 
 

 
 
 
Codi de barres per a fer l’ingrés: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PAGAMENTS A TERCERS 
 
      Codi d’entitat: 0526194 

 
    

L’AGENDA LA COMPRARÀ  L’ESCOLA PER A TOTS  ELS  ALUMNES AMB ELS DINERS  DEL 
MATERIAL FUNGIBLE. 
 

!Notes: 
• Els llibres no han d’estar folrats ni marcats fins que els hagin vist els mestres. 
• Els llibres han d’estar en bon estat i ben esborrats (si són reutilitzats) i els quaderns han 

de ser nous. 
• El primer dia de curs (12/09/19) caldrà portar només els llibres , llibretes i els 

estoigs; i el segon dia (13/09/19) la  resta del material. 
• El material que no compleixi les pautes establertes es retornarà. 

La roba (bata, jaqueta,...) ha de portar el nom i una veta per penjar 


