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1r PRIMÀRIA: 
 

 Motxilla de mida gran (hi hauran de dur la carpeta de 34 x 25 x 4 cm que 
facilita l’escola) i sense rodes. 
 

 Estoig tou de plàstic o roba, tipus bossa que mesuri més de 20 cm de llarg.(no 
de pisos). L’estoig ha d’estar buit, l’omplirem amb el material necessari a 
l’escola. 
 

 1 ampolleta d’aigua 
 

 mocadors d’un sol ús 
 

 1 bata per plàstica 
 

 Mascareta de recanvi. 
 

 
 
* Segons la resolució de 18 de juny per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció 
de la infecció COVID, la distància física interpersonal de seguretat, la higiene de 
mans i l’ús de mascareta, al setembre l’Escola La Sagrera us informarà de la 
necessitat o no de portar mascareta. 
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2n PRIMÀRIA: 
 

 Motxilla de mida gran (hi hauran de dur la carpeta de 34 x 25 x 4 cm que 
facilita l’escola) i sense rodes. 

 
 

 Estoig tou de plàstic o roba, tipus bossa que mesuri més de 20 cm de llarg.(no 
de pisos). L’estoig ha d’estar buit, l’omplirem amb el material necessari a 
l’escola. 
 

 1 ampolleta d’aigua 
 
 

 mocadors d’un sol ús 
 

 

 1 bata per plàstica 
 
 

 Mascareta de recanvi 
 

 
* Segons la resolució de 18 de juny per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció 
de la infecció COVID, la distància física interpersonal de seguretat, la higiene de 
mans i l’ús de mascareta, al setembre l’Escola La Sagrera us informarà de la 
necessitat o no de portar mascareta. 
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3r PRIMÀRIA: 
 

 Motxilla de mida gran (hi hauran de dur la carpeta de 34 x 25 x 4 cm que 
facilita l’escola)  

 

 Estoig tou de plàstic o roba amb capacitat per portar colors i retoladors dins, 
tipus bossa (no de pisos). 

 1 bata per plàstica 
 

 Mascareta de recanvi  
 

 1 ampolleta d’aigua 
 

 mocadors d’un sol ús 
 

L’escola facilita l’agenda i les llibretes 
 
 
* Segons la resolució de 18 de juny per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció 
de la infecció COVID, la distància física interpersonal de seguretat, la higiene de 
mans i l’ús de mascareta, al setembre l’Escola La Sagrera us informarà de la 
necessitat o no de portar mascareta. 
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4t PRIMÀRIA: 
 
 

 Motxilla de mida gran (hi hauran de dur la carpeta de 34 x 25 x 4 cm que 
facilita l’escola) 

 Estoig tou de plàstic o roba amb capacitat per portar colors i retoladors dins, 
tipus bossa (no de pisos). 

 Recomanable, una bata per plàstica 
 

 Mascareta de recanvi  
 

 1 ampolleta d’aigua 
 

 1 paquet de mocadors d’un sol ús 
 
 

L’escola facilita l’agenda i les llibretes. 
 
 
 
* Segons la resolució de 18 de juny per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció 
de la infecció COVID, la distància física interpersonal de seguretat, la higiene de 
mans i l’ús de mascareta, al setembre l’Escola La Sagrera us informarà de la 
necessitat o no de portar mascareta. 
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5è PRIMÀRIA: 
 

 Motxilla de mida gran (hi hauran de dur una carpeta de 34 x 25 x 4 cm i 

llibres) 

 

 Estoig tou de plàstic o roba, tipus bossa (no de pisos). 

 Recomanable, una bata per plàstica 
 

 Mascareta de recanvi  
 

 1 ampolleta d’aigua 
 

 mocadors d’un sol ús 
 

L’escola facilita la carpeta i l’agenda. Ho trobaran a l’aula el primer dia de curs.  

 

 

* Segons la resolució de 18 de juny per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció 
de la infecció COVID, la distància física interpersonal de seguretat, la higiene de 
mans i l’ús de mascareta, al setembre l’Escola La Sagrera us informarà de la 
necessitat o no de portar mascareta. 
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6è PRIMÀRIA: 
 
 

 Motxilla de mida gran (mides de la carpeta: 34 x 25 x 4 cm). 

 

 Estoig tou de plàstic o roba, tipus bossa (no de pisos). 

 Recomanable, una bata per plàstica 
 

 Mascareta de recanvi  
 

 1 ampolleta d’aigua 
 

 mocadors d’un sol ús 
 
L’escola facilita l’agenda. La trobaran a l’aula el primer dia de curs.  

 

* Segons la resolució de 18 de juny per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció 
de la infecció COVID, la distància física interpersonal de seguretat, la higiene de 
mans i l’ús de mascareta, al setembre l’Escola La Sagrera us informarà de la 
necessitat o no de portar mascareta. 
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