
LLIBRES SOCIALITZATS I MATERIAL ESCOLAR L’AULET CURS 20-21 
 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
FULL DE PAGAMENT DE MATERIAL 2020/21 ES PASSARÀ AL MES D’OCTUBRE 
 
 
CICLE INICIAL 
 
 

CICLE INICIAL 

  

MATERIAL de 1r: 
 

 Estoig planer d’un sol pis, no metàl·lic, amb cremallera i gomes, amb 10-
12 llapis de color, llapis, goma, maquineta, regle i sense retoladors. 

 Estoig portatot (allargat amb cremallera) amb tisores, 1 barra de cola 
Pritt, 12 retoladors gruixuts EDDING o STAEDTLER, 1 llapis/1 goma i 1 
maquineta de recanvi. 

 1 caixa de 12 ceres MANLEY.  
 1  carpeta forta, mida foli perllongat amb gomes i bossa.      
 1 retolador EDDING 1200 negre per Plàstica. 
 1 portafolis de cartolina sense pestanya. 
 1 bata per a les activitats de plàstica amb el nom posat i una veta per 

penjar-la. 
 1 agenda escolar (recomanem la de les famílies de CS perquè si tot 

l’alumnat té el mateix format els facilita la feina). 
 1 carmanyola AMB NOM per l’esmorzar i revisar setmanalment que el 

nom no s’hagi esborrat). 
 

SI US PLAU, POSEU EL NOM A TOT EL MATERIAL QUE ES DEMANA. 
 

 El primer dia cal que portin tot material. 
 Cada divendres, l’alumnat s’emportarà els dos estoigs per revisar-los. Si 

faltés algun material, caldrà repostar-lo. 
 

 

 

 

 

 

Per comprar: 
 
NOVETAT!!! LLICÈNCIA DIGITAL MATEMÀTIQUES de 1r (es passarà el 
rebut des de l’escola 

 



 
 

MATERIAL de 2n: 
 
 
 

 Estoig planer d’un sol pis, no metàl·lic, amb cremallera i gomes, amb 10-
12 llapis de color, llapis, goma, maquineta, regle i sense retoladors. 

 Estoig portatot (allargat amb cremallera) amb tisores, 1 barra de cola 
Pritt, 12 retoladors prims EDDING o STAEDTLER, 1 llapis/1 goma i 1 
maquineta de recanvi. 

 1 caixa de 12 ceres MANLEY.  
 1  carpeta forta, mida foli perllongat amb gomes i bossa.  
 Un retolador EDDING 1200 negre per Plàstica. 
 1 portafolis de cartolina sense pestanya. 
 1 carpeta de plàstic amb nansa per al préstec de biblioteca. 
 1 bata per a les activitats de plàstica amb el nom posat i una veta per 

penjar-la. 
 1 agenda escolar (recomanem la de les famílies de CS perquè si tot 

l’alumnat té el mateix format els facilita la feina). 
 1 carmanyola AMB NOM per l’esmorzar i revisar setmanalment que el 

nom no s’hagi esborrat). 
 

    ES POT RECICLAR TOT EL MATERIAL DEL CURS PASSAT QUE ESTIGUI EN    
  BONES CONDICIONS. 
 

SI US PLAU, POSEU EL NOM A TOT EL MATERIAL QUE ES DEMANA. 
 

 El primer dia cal que portin tot el material. 
 Cada divendres, l’alumnat s’emportarà els dos estoigs per revisar-los. Si 

faltés algun material, caldrà repostar-lo. 
 
 
 
 
 

Per comprar: 
 
NOVETAT!!! LLICÈNCIA DIGITAL MATEMÀTIQUES de 2n (es passarà el 
rebut des de l’escola 

 



A TENIR EN COMPTE DE 3r a 5è DE PRIMÀRIA 
 

LLIBRES SOCIALITZATS: 
 

NO S’HAN DE COMPRAR. ES FA UN PAGAMENT DE 12€ (4€ PER LLIBRE 
SOCIALITZAT) 

` 
IMPORTANT!!! EL PRIMER DIA DE CURS S’HA DE PORTAR EL 

COMPROVANT DE PAGAMENT DEL 12€ DELS LLIBRES SOCIALITZATS DE 
3r, 4t i 5è 

NOVETAT!!! LLICÈNCIA DIGITAL MATEMÀTIQUES de 3r i 4t (es passarà 
el rebut des de l’escola 
 

 

CICLE MITJÀ 
 
ALUMNES DE 3r  
 

 
PER COMPRAR: 
 
-DOSSIER CONEIXEMENT DE MEDI (ES COMPRA A TRAVÉS DE 
L’AMPA): Fotocòpies Dossier Medi  

 
-LLICÈNCIA DIGITAL MATEMÀTIQUES (es passarà el rebut des de l’escola) 
 
 
 

 
 
 
 
 

LLIBRES SOCIALITZATS 
(NO S’HAN DE COMPRAR, ES FA UN PAGAMENT DE  12€, 4€ PER 

LLIBRE, I ES PORTA EL REBUT EL PRIMER DIA DE CLASSE): 
 
 

-LLENGUA CATALANA 4€ 
 

-LLENGUA CASTELLANA 4€ 
 

-LLENGUA ANGLESA 4€ 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL de 3r: 
 
          

 1 agenda escolar 20/21 (recomanem la de les famílies de CS perquè si 
tot l’alumnat té el mateix format els facilita la feina). A casa cal omplir 
el full de dades 

 1 barra de goma d’enganxar. 
 2 llibretes mida foli amb pauta de dues ratlles.  
 1 llibreta mida foli de quadres grans. 
 1 regle de 40 cm. 
 1 estoig amb llapis, goma, bolígraf blau i verd, maquineta, regle pla i 

transparent de 17cm, 12 llapis de color i 12 retoladors prims EDDING o 
STAEDTLER. 

 1 capsa de 15 ceres "MANLEY". 
 1 tisores punta rodona KAICUT. 
 1 retolador Edding 1200 negre per plàstica. 
 1 carpeta grossa classificadora, amb gomes (mida foli). 
 1 carpetes amb 2 anelles (mida foli). 
 1 carpeta senzilla mida foli, pot ser de plàstic o cartró (pels deures). 
 1 calculadora  
 1 bata per a plàstica amb el nom posat i una veta per penjar-la. 
 1 drap per netejar taules, pinzells... 
 Auriculars petits dins d’una bosseta amb el nom posat a fora. 
 1 planta per la classe amb plat a sota (voluntari). 

 
- Si teniu algun d’aquests materials dels cursos anteriors, no 

cal  que en compreu de nous.  
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALUMNES DE 4t 
 
PER COMPRAR: 
 

 
-DOSSIER CONEIXEMENT DE MEDI (ES COMPRA A TRAVÉS DE 
L’AMPA): Fotocòpies Dossier Medi  

 
-LLICÈNCIA DIGITAL MATEMÀTIQUES (es passarà el rebut des de l’escola) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LLIBRES SOCIALITZATS 
(NO S’HAN DE COMPRAR, ES FA UN PAGAMENT DE  12€, 4€ PER 

LLIBRE, I ES PORTA EL REBUT EL PRIMER DIA DE CLASSE): 
 
 

-LLENGUA CATALANA 4€ 
 

-LLENGUA CASTELLANA 4€ 
 

-LLENGUA ANGLESA 4€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL de 4t: 
 

 

 1 agenda escolar 20/21 (recomanem la de les famílies de CS perquè si 
tot l’alumnat té el mateix format els facilita la feina). A casa cal omplir 
el full de dades. 

 1 barra de goma d’enganxar. 
 2 llibretes mida foli amb pauta de dues ratlles.  
 1 llibreta mida foli de quadres grans. 
 1 estoig amb llapis, goma, bolígraf blau i verd, maquineta, regle pla i 

transparent de 17cm, escaire, cartabó i semicercle, 12 llapis de color i 12 
retoladors prims EDDING o STAEDTLER. 

 1 retolador Edding 1200 negre per plàstica. 
 1 capsa de ceres Manley 
 1 carpeta senzilla mida foli, pot ser de plàstic o cartró (pels deures).  
 1 tisores punta rodona KAICUT 
 1 flauta soprano/descant YAMAHA YRS-23 
 1 llibreta de música, mida 4t i apaïsada (5 pentagrames per pàgina) 
 1 bata (per fer plàstica) amb beta cosida per poder penjar. 
 1 planta per la classe amb plat a sota (voluntari) 

 

- Podeu aprofitar material del curs passat si està en bones 
condicions. No cal comprar-lo nou. 
   

- Informació important: Hem guardat algun material a l’escola que 
continuarem fent servir a 4t. Per tant NO l’haureu de comprar: la 
calculadora, el regle de 40 cm, la carpeta de 2 anelles grosses (mida 
foli), la carpeta grossa classificadora, amb gomes (mida foli) i els 
auriculars petits.  

 
 

 Si teniu algun d’aquests materials dels cursos anteriors, no cal  que en 
compreu de nous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CICLE SUPERIOR 
 
ALUMNES DE 5è: 
 
-DOSSIER DE CONEIXEMENT DE MEDI (ES COMPRA A TRAVÉS DE 
L’AMPA): Fotocòpies Dossier Medi I i Dossier Medi II 

  
-LLICÈNCIA DIGITAL MATEMÀTIQUES (es passarà el rebut des de l’escola) 
 
 
 
LLIBRES SOCIALITZATS (NO S’HAN DE COMPRAR, ES FA UN 
PAGAMENT DE  12€, 4€ PER LLIBRE, I ES PORTA EL REBUT EL PRIMER 
DIA DE CLASSE): 
 

 
-LLENGUA CATALANA 4€ 

 
-LLENGUA CASTELLANA 4€ 

 
-LLENGUA ANGLESA 4€ 

 
 
 
 
 
 ALUMNES DE 6è: 
 
-DOSSIER DE CONEIXEMENT DE MEDI (ES COMPRA A TRAVÉS DE 
L’AMPA): Fotocòpies Dossier Medi I i Dossier Medi II  

 

 
 
 

 

LLIBRES SOCIALITZATS (NO S’HAN DE COMPRAR, ES FA UN PAGAMENT DE  16€, 4€ 
PER LLIBRE, I ES PORTA EL REBUT EL PRIMER DIA DE CLASSE): 

 
-MATEMÀTIQUES 4€ 

 

-LLENGUA CATALANA 4€ 
 

-LLENGUA CASTELLANA 4€ 
 

-LLENGUA ANGLESA 4€ 

 

 
 
 
 
 
 



MATERIAL DE CICLE SUPERIOR (alumnes de 5è i 6è):  
 

 

IMPORTANT: TOT EL MATERIAL QUE JA TINGUIN DE 5è NO CAL TORNAR A 
COMPRAR-LO, EL PODEN APROFITAR A 6è, INCLOSES LES LLIBRETES. 
 

2 portafolis de cartolina (mida foli), sense pestanya, colors variats. 
 1 carpeta classificadora  (amb gomes mida foli o tipus acordió) 

 1 carpetes-arxivadores amb dues anelles grosses mida foli 
 1 capsa de ceres "MANLEY" 

 2 cartolines grosses (no cal posar nom) 

 3 cartolines petites (mida foli) de colors (no cal posar nom) 

 2 barres grosses de goma d'enganxar 
 1 regle de 40 cm 

 1 compàs i estris de geometria 

 1 calculadora 

 1 flauta Soprano / descant YAMAHA  YRS-23 

 1 tisores 

 1 joc de separadors 

1 Retolador Edding 1200 negre per plàstica 

1 llapis de memòria USB. 
 

       
LLIBRETES: 

 -3 llibretes grosses amb ratlla.(Els de 6è poden continuar les 
del curs anterior) 

 -1 llibreta grossa quadriculada. (Els de 6è poden continuar la del        
     curs anterior)    

-1 llibreta petida de quadrícula (DIN A5) per esborranys. 
 

AGENDA: Una agenda escolar (recomanem la de les famílies de CS perquè si 
tot l’alumnat té el mateix format els facilita la feina). L’agenda escolar es 
vendrà els mateixos dies de la venda de llibres amb encàrrec previ. 
 

ESTOIG: Cal portar un estoig on hi hagi: llapis, goma, maquineta, regle petit, 
bolígrafs, marcador, retoladors de colors, llapis de colors i tisores. 
 

AURICULARS: Auriculars petits dins d’una bosseta amb el nom posat a fora 
(no cal comprar-los si ja els tenen del curs anterior). 
 
- CAL POSAR EL NOM DE L'ALUMNE/A A TOT EL MATERIAL EN UN LLOC VISIBLE. 
- CAL FOLRAR ELS LLIBRES SOCIALITZATS SI ÉS NECESSARI. 
-ES PODEN FER SERVIR ELS MATERIALS DEL CURS PASSAT EN BON ESTAT.  

 


