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MATERIAL PEL CURS 2020/2021 

Educació 

infantil 

 Una muda sencera de roba de recanvi en una bossa amb el nom. 

 Una bata de botons. 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 Un paquet de tovalloletes humides. 

 Una ampolla d’aigua. 

 Carmanyola per l’esmorzar. 

 Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i les jaquetes amb betes per 

penjar al penjador. 

1r 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 Un paquet de tovalloletes humides. 

 Una bata o samarreta per les sessions de plàstica. 

2n 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 Un paquet de tovalloletes humides. 

 Una bata o samarreta per les sessions de plàstica. 

A partir de 

3r 

 Un diccionari de llengua catalana i un altre de llengua castellana que 

romandrà a l'escola fins que acabin la seva escolaritat. Des de l'escola 

recomanem (com a orientació) els següents diccionaris: 

- Diccionari de Llengua Catalana: Diccionari Barcanova de la Llengua 

Escolar. Editorial Barcanova. 

- Diccionari escolar de Llengua Castellana amb contingut en 

ortografia. 

 Una flauta, l’especialista de música recomana les flautes Höhner. 

3r  Una carpeta classificadora de cartró o plàstic amb 9 separadors. 

 Una carpeta flexible de mida A4 de 40 fundes de plàstic transparents. 
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 Estoig equipat amb llapis, goma, maquineta, bolígraf (blau, negre i 

vermell), llapis de colors, retoladors, regle... 

 Una bata o samarreta per les sessions de plàstica. 

A partir de 

4t 

 Un diccionari d’anglès-català que romandrà a l'escola fins que acabin la 

seva escolaritat. Des de l'escola recomanem (com a orientació) el 

següent diccionari: 

- Diccionari d’anglès. Editorial Oxford Pocket. 

 Transportador d’angles i compàs. 

4t 

 Una carpeta classificadora de cartró o plàstic amb 9 separadors. 

 Una carpeta flexible de mida A4 de 40 fundes de plàstic transparents. 

 Estoig equipat amb llapis, goma, maquineta, bolígraf (blau, negre i 

vermell), llapis de colors, retoladors, regle... 

 Una bata o samarreta per les sessions de plàstica. 

5è 

 Una carpeta classificadora de cartró o plàstic amb 9 separadors. 

 Una carpeta flexible de mida A4 de 40 fundes de plàstic transparents. 

 Estoig equipat amb llapis, goma, maquineta, bolígraf (blau, negre i 

vermell), llapis de colors, retoladors, regle... 

 Una llibreta de mida A4 per prendre apunts. 

 Una bata o samarreta per les sessions de plàstica. 

6è 

 Una carpeta classificadora de cartró o plàstic amb 9 separadors. 

 Una carpeta flexible de mida A4 de 40 fundes de plàstic transparents. 

 Estoig equipat amb llapis, goma, maquineta, bolígraf (blau, negre i 

vermell), llapis de colors, retoladors, regle... 

 Una llibreta de mida A4 per prendre apunts. 

 Una bata o samarreta per les sessions de plàstica. 

 


