
 

CURS 2019-2020 

 
MATERIAL EDUCACIÓ INFANTIL (P-3)                    

Convé que els xiquets i les xiquetes vagin vestits de manera còmoda per tal de poder 

moure’s amb facilitat i afavorir així la seva autonomia: pantalons de xandall, pantalons 

amb goma o similars, vestits o faldilles… però sense tirants ni petos ni cinturons. 

Totes les peces de roba que porten a l’escola i que s’han de posar o treure han d’anar 

marcades amb el nom  i amb una veta  d’uns  15  cm  per poder-les penjar: bates, 

jaquetes, xandalls, abrics, anoracs… 

 

 

MATERIAL DIDÀCTIC 

� 1   barra gran de pegament  Fixo  Stick  “trazo  mágico” (40 g) 

� 1   capsa  de 12 plastidecors PEQUES BIC 

� 1   capsa  de  retoladors  CAMPUS lavable   de  12 unitats 

� 1   llapis   STAEDTLER    triangular ( triplus jumbo) 

� 1   goma 

� 1   punxó que punxi  i  una  felpa 

� 1   sobre  de  gomets   autoadhesius  Campus college    (20 unitats 4 colors) 

� 1 llanterna petita 

� una capsa  de plàstic que contingui: 

o un espantasogres 

o una espelma (no d’aniversari) 

o dues pilotes  de ping-pong 

o un mirallet 

� 6  fotos  de  carnet  clares i actuals,  una  d’elles  més  grossa (10 X 7cm)  on  se  li  

vegi  la  cara  ben  clara i 6 fotocòpies  en  color   de  la  foto  petita 

� 1 quadern portafolis de 20 fundes 

� 1 llibreta de fulls blancs, d’espiral, mida DIN A4 (amb tapa dura, sense marge, sense 

encunyar, aprox. 80 fulls) CAMPUS 

� 1  pilota de  plàstic  o  1  joc  de  poal,  rasclet  i  pala 

� 3 paquets  de tovalloletes  mullades 

� 3  capses de  mocadors  de  paper 
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MATERIAL  D’ÚS   A  L’AULA 

� Una  motxilla  que  portaran  cada dia 

� Una  bosseta  de  roba  per l’esmorzar, que  portaran  cada  dia  dins  de  la  motxilla 

� Un  got  amb  ansa  marcat  amb  el  nom  escrit  amb  majúscules  i  amb  una   veta  

per   penjar 

� Una  tovallola  petita  marcada amb  el  nom  escrit  amb  majúscules i   amb  una  

veta  per  penjar 

� Un  tovalló  marcat  i  amb  una  veta  per  penjar 

� Una  bata  marcada amb  el  nom  escrit  amb  majúscules i  amb  una veta  per   

penjar. La  bata  ha  de tenir  els botons  al  davant  i  convé  que  siguin  grossos   

perquè  ells  mateixos   els  puguin  cordar   i descordar 

El  got, la  tovalloleta, el  tovalló i la bata  es portaran els dilluns  a  dins  de  la  

motxilla i  es prendran  els divendres  per  a  rentar 

� Una  bata  de pintar  gran  (o  camisa  o  samarreta  vella) marcada 

� Una  capsa   de  sabates   mitjana  marcada amb  el  nom  amb  roba  de  recanvi a  

dins (mudada, mitjons, sabates i roba còmoda)  que es quedarà  a  classe  durant  tot  

el  curs 

� 1 coixinet per seure al terra no gaire gran  i fàcil de rentar 

� 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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� Els  dies 4 i 5 de  setembre de  2019, de  11’30 a  13’30h, s’haurà de  portar  tot  el   
material   a  l’escola. 

� És  molt  important  portar  les  fotos  el  dies  de  setembre indicats,  per  tal  de  

poder  organitzar  la  classe  per  quan  comenci  el  curs. 

� Porteu  el  material  d’aula,  el  didàctic, les fotos i  la  roba de  recanvi  dins  de  la  

capsa,   tot  marcat. 

� 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.  

 

 


