
 

CURS 2019-2020 

 
MATERIAL EDUCACIÓ INFANTIL (P-5)                 

Recordeu que 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   de  15  cm  per poder-les 

penjar: bates, jaquetes, abrics, xandalls, anoracs… 

 

MATERIAL DIDÀCTIC 

� 1  capsa  de  plastidecors de 18 unitats  

� 1  capsa  de  retoladors prims Staedtler de 10 unitats 

� 1  maquineta amb doble forat (un de gran i un de petit) i amb dipòsit 

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

� 1  llanterna  petita 

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

� 2  paquets de tovalloletes  mullades 

� 1  capsa  de  mocadors  de  paper 

 

MATERIAL  D’ÚS   A  L’AULA 

� La motxilla, el coixinet, la bosseta de l’esmorzar, el  tovalló, el got i la tovalloleta 

d’aquest curs  us serviran per al proper. 

� Comproveu que la bata i la bata de pintar els vagin bé  per al proper curs. 

� 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. 

 
 
 
 
 



 

CURS 2019-2020 

 
 

� 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 recomanable tenir la samarreta de màniga curta  i la dessuadora  de 
l’escola. Han d’estar degudament marcades amb el nom i el cognom.  
 

 


