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CICLE INICIAL   -  1r                                                           Curs 2019-2020  

 
 

CALENDARI ESCOLAR 

 
 Les classes començaran el dia 12 de setembre de 2019 i s’acabaran el dia 19 de juny de 2020. 
 

 A partir del dia 12 de setembre es farà jornada partida amb el següent: 
 

HORARI :             9.00 a 12.30 h   (matí)               15.00  a 16.30 h   (tarda) 

 
 

LLIBRES DE TEXT 

 

Tots els nens i nenes han de dur els llibres sense folrar i sense posar-hi el nom fins que el 
professorat hagi comprovat que són els correctes. 
 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 

 Material personal: 
 

- Estoig de roba amb cremallera 
- Arxivador de 4 anelles (per guardar els treballs a la classe) 
- Carpeta amb gomes mida foli (ha de caber dins la motxilla) 
- Maquineta recollidora 
- 2 barra de pegament de 40g. 
- 1 capsa de llapis nº 2 
- 6 gomes 
- Tisores (atenció alumnat esquerrà) 
- Capsa de colors de fusta Staedler, Alpino ... 
- Capsa de retoladors normals Staedler, Carioca... 
- Agenda escolar (subministrada per l’AMPA del centre) 
- Regle petit de 15 o 18 cm 
- 1 Llibreta A4 Abacus espiral sense pauta ISBN 842-32-185-4029-8 
- 1 Llibreta petita espiral, quart, pauta 3,5 Mg. 50 fulls 

 
 

 42 € per alumne/a, en concepte de material complementari, que s’han d’ingressar al compte de 
l’escola de BBVA-CX amb núm. ES59 0182 1473 1502 0002 5648  especificant el  nom de 
l'alumne/a i el curs a l’apartat CONCEPTE. 
 
 El resguard de l’ingrés s’ha de portar a l’escola (tutor/a) al setembre. 
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MATERIAL AUXILIAR 

 

 Els alumnes de Cicle Inicial han de portar també: 
 

-  2 capses de mocadors de paper. 
-  1 paquet gran de tovalloletes humides. 
-  Necesser amb tovalloleta petita marcada amb el nom i sabó, pels dies d’Educació Física. 
-  Auriculars (no de botó). 

 

 

 

EQUIPAMENT ESCOLAR 

 
 
 Els alumnes de Cicle Inicial han de portar una bata blanca amb quadres blaus.  
      Ha d’anar marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 15 cm per penjar-la. 
 
 Per a les classes d’educació física és obligatori portar el xandall de l’escola i calçat esportiu. 

Igualment serà obligatori anar vestit amb el xandall de l’escola en totes les sortides que es facin al 
llarg del curs.  
 

     La jaqueta del xandall ha d’anar marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 15 cm per penjar-la. 
 
 Comprar el xandall a: 

WALA Lleida   Ctra. N II, km 459 - Lleida - Tel. 973 28 15 50           

 
 

MENJADOR ESCOLAR 

 

 
 El servei de menjador  començarà el 12 de setembre de 2019 i s’acabarà el 19 de juny de 2020. 

 
 Els alumnes que es quedin al menjador escolar cal que portin una bata d’ús exclusiu per al 

menjador (qualsevol bata) i  un necesser que es pugui penjar amb:                        
 

- Raspall i pasta de dents. 
- Pinta o raspall pel cabell. 
- Un tovalló marcat amb el nom. 

 
 


