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MATERIAL  1r  CICLE INICIAL   

� 1 llibreta A4 de 32  fulls, tapa fina, dues ratlles amb marge 

� 1 bloc de dibuix DIN A3 sense marges 

� 1 estoig amb cremallera 

� 4 llapis núm. 2  STAEDTLER 

� 4 gomes MILAN NATA 612 

� 1 maquineta amb dipòsit 

� 1 capsa de 18 colors  PLASTIDECOR   

� 1 capsa de 12 colors de fusta ALPINO 

� 1 capsa de 12 retoladors BIC KIDS (Kid Couleur) 

� 1 barra adhesiva PRITT STICK de 40 gr 

� 2 fasteners 

� 2 carpetes de plàstic amb gomes (sense separadors) 

� 1 arxivador de 40 fundes fixes (per a música)  

� 2 capses de mocadors de paper de 100 unitats 

� 1 paquet de tovalloletes humides  de 80 unitats 

� Bossa d’higiene personal per a educació física (sabó, pinta i tovallola) 

� Una samarreta vella o una bata per tenir a l’escola i posar-se-la per fer algunes 

activitats plàstiques 

� Pagament de 30€ en concepte de material. Aquest pagament es farà mitjançant els 

caixers de Caixabank (amb el codi de barres que teniu a sota) o a través de línia 

oberta (amb el codi d’entitat) 

 

Codi: 0687025 

 

 

MOLT IMPORTANT:  Aquest pagament es podrà realitzar del 2 al 19 de setembre 

2019. El comprovant del pagament s’entregarà als tutors/es un cop iniciades les 

classes però no més tard del 20 de setembre 2019.   

Per facilitar la comprovació, és necessari que consti el NOM, COGNOM I CURS de 

l’alumne en fer el pagament. 
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� És molt important que tots els alumnes tinguin tot el material necessari, ja que 

això facilita el desenvolupament de les classes i n’agilitza la feina. 

� Cal que tot el material estigui degudament marcat  amb el nom i cognom. 

� És molt recomanable tenir la samarreta de màniga curta  i la dessuadora  de 

l’escola. Han d’estar degudament marcades amb el nom i el cognom.  


