
 

 
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola Sant Andreu de la Barca  
 

Carrer Josep Tarradelles, 30-38 

08740 Sant Andreu de la Barca 

Tel:93.682.83.44 

Fax: 93.682.98.04 
escolasab@xtec.cat 

 

MATERIAL ESCOLAR 
 

Les relacions del material necessari per a l’activitat escolar curricular han estat elaborades pel 
claustre de professorat adequant-les al nivell i/o cicle que cursa l’alumnat i d’acord amb els 
objectius establerts en la programació anual de centre i en cadascuna de les aules i cicles 
educatius. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Tot el material que es fa servir a la classe és d'ús col·lectiu. L'escola continuarà prestant el 
servei de subministrament de material escolar en el benentès que les famílies aportaran de forma 
voluntària la contraprestació econòmica corresponent per sufragar el cost del material del curs . 
Respectem escrupolosament  la condició de caràcter no lucratiu pel centre. L’import de l'aportació 
econòmica és de: 75,85€ que serveix per sufragar el cost del material fungible didàctic, fitxes 
complementàries i l’agenda escolar. 

 

Els alumnes han d’utilitzar amb cura i respecte tot el material. 
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DESCRIPCIÓ 
Agenda escolar 

Gomets (rodona, quadrat, estrella, rectangle, triangle) colors i mides variats  

Cartolina blanca 50x60 

Cartolina de colors (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre) 50x 60 dues de cada 

Ceres manley 15 barres assortides 

Llapis nº 2 12/2, 84 ( o triplus) 

Llapis color prims STAEDLER, alpino 12 assortits 

Llapis color triplus STAEDLER 12 assortits 

Plastidecor 12 colors assortits 

Cera dura JOVI color 12 colors assortits 

Gomes esborrar STAEDLER  

Maquineta metal·litzada de doble us 

Retoladors gruixuts STAEDLER 12 colors 

Retoladors prims STAEDLER 12 colors 

Tisores kaikut 50 punta roma 130mm 

Paper cel·lulosa (paper de mural) 

Paper seda ( blau, verd, vermell, groc, taronja, rosa, negre) 0’96/25 dos de cada 

Paper cel·lofana ( blau, verd, vermell, groc i  transparent) dos rotllos de cada 

Paper xarol 50x65mm (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre) 2 de cada 

Pintures tempera manley (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre, blanc, marró) 

Pinzells mànec de fusta nº 4 

Pinzells mànec de fusta nº 6 

Pinzells mànec de fusta nº 8 

Pinzells mànec de fusta nº 10 

Corró per pinta d’escuma 30x60mm 

Vernís 

Esponges per estampar 

Plastilina JOVI barra 150 gr. (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre i blanc) 

Adhesiu Kores barra 40 grams 

Punxo per picar 

Felpa gran 210x 300x5 

Làmines dibuix DIN4 130gr 
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Làmines dibuix DIN3 130gr 

1 paquet 500 fulls DIN A-4 80gr 

1 paquet 100 fulls  DIN A-3 80gr 

1 paquet 100 fulls DIN A-4 colors assortits 80gr 

1 paquet 100 fulls DIN A-3 colors assortits 80gr 

Enquadernadors 

Carpeta 2 anelles foli apaïsat o plantat 40 cm 

Carpeta DIN A-4 solapes 

Cola blanca 

Joc de plastilina (Corro, motlles i espàtules) 

1 paquet  fang 1kg 

1 paquet purpurina assortida diferents colors  

Bosses de colors variats 

1 paquet làmines plastificar DIN4 

1 paquet làmines plastificar DIN3 

1 paquet BlueTack 

Fundes plàstic transparent 

Scoobidu de diferents colors 

Celo de diferents colors 

Rollo velcro 

Capsa de grapes 

Adaptador llapis  

Pal de pinxo  

Canyetes 
 

*Segons les diferents activitats, racons de treball,  tallers, celebracions de festes (carnestoltes..), material 
d’experimentació... que es planifiquin durant el curs, s’haurà d’afegir material addicional al llistat. TAMBÈ VA INCLÒS UNA 
TANDA DE TEATRE i les fitxes complementaries (fotocopies). 
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DESCRIPCIÓ 
Agenda escolar 

Gomets (rodona, quadrat, estrella, rectangle, triangle) colors i mides variats  

Cartolina blanca 50x60 

Cartolina de colors (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre) 50x 60 dues de cada 

Ceres manley 15 barres assortides 

Llapis nº 2 12/2, 84 ( o triplus) 

Llapis color prims STAEDLER, alpino 12 assortits 

Llapis color triplus STAEDLER 12 assortits 

Plastidecor 12 colors assortits 

Cera dura JOVI color 12 colors assortits 

Gomes esborrar STAEDLER  

Maquineta metal·litzada de doble us (dos mides: forat prim i forat gruixut) 

Retoladors gruixuts STAEDLER 12 colors 

Retoladors prims STAEDLER 12 colors 

Tisores kaikut 50 punta roma 130mm 

Paper cel·lulosa (paper de mural) 

Paper seda ( blau, verd, vermell, groc, taronja, rosa, negre) 0’96/25 dos de cada 

Paper cel·lofana ( blau, verd, vermell, groc i  transparent) dos rotllos de cada 

Paper xarol 50x65mm (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre) 2 de cada 

Pintures tempera manley (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre, blanc, marró) 

Pinzells mànec de fusta nº 4 

Pinzells mànec de fusta nº 10 



 

 
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola Sant Andreu de la Barca  
 

Carrer Josep Tarradelles, 30-38 

08740 Sant Andreu de la Barca 

Tel:93.682.83.44 

Fax: 93.682.98.04 
escolasab@xtec.cat 

 

Corró per pinta d’escuma 30x60mm 

Vernís 

Esponges per estampar 

Plastilina JOVI barra 150 gr. (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre i blanc) 

Adhesiu Kores barra 40 grams 

Punxo per picar 

Pelfa gran 210x 300x5 

Làmines dibuix DIN4 130gr 

Làmines dibuix DIN3 130gr 

1 paquet 500 fulls DIN A-4 80gr 

1 paquet 100 fulls  DIN A-3 80gr 

1 paquet 100 fulls DIN A-4 colors assortits 80gr 

1 paquet 100 fulls DIN A-3 colors assortits 80gr 

Enquadernadors 

Carpeta 2 anelles foli apaïsat o plantat 40 cm 

Cola blanca 

Joc de plastilina (Corro, motlles i espàtules) 

1 paquet  fang 1kg 

1 paquet purpurina assortida diferents colors  

Bosses de colors variats 

Cartolina full prolongat sense forats color blanc 

1 paquet làmines plastificar DIN4 

1 paquet làmines plastificar DIN3 

1 paquet BlueTack 

Fundes plàstic transparent 

Scoobidu de diferents colors 

Celo de diferents colors 

Rollo velcro 

Capsa de grapes 

Adaptador llapis  

Canyetes 

Filferro de diferents colors (plata, vermell, blau) 

Divermàgic (groc, plata, vermell, blau, verd, taronja) 

 
*Segons les diferents activitats, racons de treball,  tallers, celebracions de festes (carnestoltes..), material 

d’experimentació... que es planifiquin durant el curs, s’haurà d’afegir material addicional al llistat. TAMBÈ VA INCLÒS UNA 
TANDA DE TEATRE i les fitxes complementaries (fotocopies). 

DESCRIPCIÓ 

Agenda escolar 

Gomets (rodona, quadrat, estrella, rectangle, triangle) colors i mides variats  

Cartolina blanca 50x60 

Cartolina de colors (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre) 50x 60 dues de cada 

Cartolina mida full prolongat sense foradar (consultar el color) 

Ceres manley 15 barres assortides 

Llapis Nº 2 12/2, 84  

Llapis color prims STAEDLER, alpino 12 assortits 

Plastidecor 12 colors assortits 

Gomes esborrar STAEDLER  

Maquineta metal·litzada de doble us 

Retoladors gruixuts STAEDLER 12 colors 

Retoladors prims STAEDLER 12 colors 

Tisores kaikut 50 punta roma 130mm 

Paper cel·lulosa (paper de mural) colors assortits (1 de cada color) 

Paper seda ( blau, verd, vermell, groc, taronja, rosa, negre) 0’96/25 dos de cada 

Paper cel·lofana ( blau, verd, vermell, groc i  transparent) dos rotllos de cada 

Paper Pinotxo (blau, verd, vermell, groc, taronja, rosa, negre) 1 de cada 

Paper xarol 50x65mm (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre) 2 de cada 
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Goma Eva (blanc, vermell, verd, marró, taronja, blau i groc) 1 de cada 

Pintures tempera manley (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre, blanc, marró) 

Pintures aquarel·la JOVI 18 colors  

Pinzells mànec de fusta nº 4 

Pinzells mànec de fusta nº 6 

Pinzells mànec de fusta nº 8 

Pinzells mànec de fusta nº 10  

Pinzells mànec de fusta nº 18 (gruixut per vernissar) 

Curro per pinta d’escuma 30x60mm 

Vernís 

Esponges per estampar 

Plastilina JOVI barra 150 gr. (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre i blanc) 

Adhesiu Kores barra 40 grams 

Guixos de colors (capsa assortida) 

Punxó per picar 

Felpa gran 210x 300x5 

Làmines dibuix Guarro DIN4 130gr 

Làmines dibuix Guarro DIN3 130gr 

1 paquet 500 fulls DIN A-4 80gr 

1 paquet 100 fulls  DIN A-3 80gr 

1 paquet 100 fulls DIN A-4 colors assortits 80gr 

1 paquet 100 fulls DIN A-3 colors assortits 80gr 

Enquadernadors (fasteners) 

Carpeta 2 anelles foli apaïsat o plantat 40 cm 

Cola blanca  

Joc de plastilina (Corro, motlles i espàtules) 

1 paquet fang 1kg 

1 paquet purpurina assortida diferents colors  

Bosses de colors variats 

1 paquet làmines plastificar DIN4 

1 paquet làmines plastificar DIN3 

1 paquet BlueTack 

Fundes plàstic transparent 

Scoobidu de diferents colors 

Celo de diferents colors 

Rotllo velcro 

Rotllo de fil llana 

Fil transparent (pescar) 

Capsa de grapes 

Cinta senyera catalana (25 cm) 

Cinta vermella (25 cm) 

Llibre lectura (concretar editorial i títol amb la tutora) 

Iman adhesiu (25 cm) 

Canyetes 

Divermàgic (groc, plata, vermell, blau, verd, taronja) 

Escuradents 
*Segons les diferents activitats, racons de treball,  tallers, celebracions de festes (carnestoltes..), material d’experimentació... que es planifiquin durant el curs, s’haurà 

d’afegir material addicional al llistat. TAMBÈ VA INCLÒS UNA TANDA DE TEATRE i les fitxes complementaries (fotocopies). 

 
 
 


