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MATERIAL ALUMNES

 
MATERIAL MARCAT AMB EL 

✔ 1 capsa de mocadors. 

✔ 1 rotllo de paper d’eixugar mans

✔ 1 bata de pintura (pot ser una

la). 

✔ 1 estovalles individuals de plàstic

✔ 1 ampolleta d’aigua amb nom

✔ 1 bosseta de roba amb l’esmorzar.

 
MATERIAL BEN MARCAT AMB

✔ 1 retolador blau per pissarra

✔ 1 llapis STAEDTLER 2/HB 

✔ 1 paquet de 10 retoladors STAEDTLER

✔ 1 paquet de 12 colors PLASTIDECORS

✔ 1 paquet de 12 colors de fusta

✔ 1 caixa de 10 ceres MANLEY 

✔ 1 barra gran de pegament 

✔ 1 tisores (si el/la vostre/a fill/a

✔ 1 pinzell del número 12 

RECORDEU! 

* El xandall de l’escola ha d’estar

* Les jaquetes que portin durant tot el curs a l’escola han d’estar ben marcades amb el

nom i han de portar una beta de

* Gorres, guants, bufandes,…
 

* ÉS IMPRESCINDIBLE COMPRAR LES MARQUES QUE S’INDIQUEN PER A CADA 
MATERIAL. 

ALUMNES EDUCACIÓ INFANTIL ( P-4). Curs

NOM DE L'ALUMNE/A: 

mans 

una camisa vella dels pares amb els punys de 

plàstic (per esmorzar). 

nom (per portar cada dia juntament amb la bossa

amb l’esmorzar. 

AMB EL NOM DE L’ALUMNE/A DINTRE D’UN

ra blanca 

STAEDTLER 

PLASTIDECORS  

fusta STAEDTLER  

MANLEY  

 

fill/a és esquerrà/na que les tisores siguin per 

d’estar ben marcat amb el nom i amb una beta

Les jaquetes que portin durant tot el curs a l’escola han d’estar ben marcades amb el

beta de 20 cm. 

bufandes,… també han d’estar marcats amb el nom.

IMPRESCINDIBLE COMPRAR LES MARQUES QUE S’INDIQUEN PER A CADA 

4). Curs 2021 – 2022 

goma i cinta per penjar- 

bossa d’esmorzar) 

D’UN ESTOIG: 

 esquerrans) 

una beta de 20 cm. 

Les jaquetes que portin durant tot el curs a l’escola han d’estar ben marcades amb el 

nom.  

IMPRESCINDIBLE COMPRAR LES MARQUES QUE S’INDIQUEN PER A CADA 
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