
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
ZER Atzavara 
Escola Sant Jaume de Bràfim 
 

 

Llista de material                                  Curs 2020 - 2021 
 

 

Material personal per educació física 
 

• Una tovallola petita amb el nom i la cinta. 

• El xandall d’uniforme de la ZER, d’hivern i d’estiu. Marcat amb el nom. (Contactar 

amb l’AMPA ). 

• Samarreta de recanvi. 

 

Material Música 

• Un portafolis de 30 fundes de plàstic amb anelles marcat amb el nom de 

l’alumne i on hi posi música (potser el del curs passat) 

• Una flauta de bec digitació alemanya (aconsello: aulos, honner,..).  

 

Material escolar Material escolar particular que es pren cap a casa 

• 1 Llibreta d’espiral quadriculada doble de 4 colors ( quadre petit)  DIN A-4  i la 

llibreta d’anglès serà la del curs passat. 

• 1 Estoig amb goma, llapis, maquineta, bolígraf blau, negre i vermell 

 

 

L’ESCOLA COMPRARÀ EL MATERIAL ESCOLAR PER CADA CLASSE 

Cal que feu aquest ingrés i portar el resguard al setembre 

 

Material  comú per l’aula: 

fotocòpies, colors de fusta, plastidecors, retoladors, pegamentos pintures de dit, cartolines, 

cel·lofana, paper xarol, paper d’embalar, fasteners, retoladors gruixuts i Veleda, carpetes alumnes, 

sobres, material fungible com canyes, plomes,... cuquets per enquadernar, pega blanca, barnís, 

gomets, cel·lo, folis, plàstics de plastificadora, .etc. 

Cooperativa Agrícola de Bràfim  

ES 52-0182-0853-8302-0011-2709 

 
35 Euros 
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