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 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 
 

 
LA PREHISTÒRIA                                                           
Editorial: BAULA PER PROJECTES                               ISBN:            978-84-479-3087-6 

          
NOU AXIOMA - MATEMÀTIQUES    3 anys                                            
Editorial: BARCANOVA                                                   ISBN:            978-84-489-4868-9   

       
 
 

 Portar el material i els llibres a l´escola del 2 al 10 de setembre (NO  posar-hi el 

nom als llibres fins que la professora tutora hagi comprovat que són els correctes)  

 
 

 EQUIPAMENT ESCOLAR 
 
 

 Els/les alumnes de P3 d’Educació Infantil han de portar una bata blanca amb quadres blaus i 
goma als punys. Ha d’anar marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm per penjar-la. 

 
 

 Per les sortides que es facin al llarg del curs i les classes de psicomotricitat  és obligatori portar 
el xandall de l’escola i calçat esportiu amb velcro. 

 

         La jaqueta del xandall ha d’anar marcada amb el nom i una cinta d’uns 20 cm per penjar-la. 
  
 Comprar el xandall a: 
      WALA Lleida   Ctra. N II, km 459 - Lleida - Tel. 973 28 15 50           
                                                                          
 

 MATERIAL AUXILIAR 
 

 Els alumnes de P3 d’Educació Infantil han de portar també: 
 

 Bossa i tovalló de roba (NO PITET) marcats amb el nom. 
 

 Got de plàstic marcat amb el nom. 
 

 3 capses de mocadors de paper. 
 

 3 paquets grans de tovalloletes humides. 
 

 1 carpeta amb goma i solapa (marcada amb el nom). 
 

 1 bossa de roba amb una muda (aquesta muda es canviarà a cada canvi d’estació). 
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 MATERIAL ESCOLAR 
 
 
 47 € 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. 

 
 

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

 
 Els/les alumnes que es quedin al menjador escolar cal que portin: 
 

o Un necesser que es pugui penjar amb: 
 

  Raspall i pasta de dents  

  Pinta o raspall pel cabell 

  1 tovalló amb beta i marcat amb el nom 
 

o Una bata d’ús exclusiu per al menjador, per tant, els alumnes que es quedin al 
menjador hauran de tenir dues bates. 

 
 

 ADAPTACIÓ A L’ESCOLA 
 
Per tal de preparar el començament a l’escola i facilitar l’adaptació al nou ambient escolar del vostre 
fill/a, us donem unes recomanacions que esperem us siguin d’utilitat: 
 

 Unes setmanes abans de començar el curs caldria anar adaptant els horaris de dormir i de 
menjar als de l’escola. 

 
 Preparar amb el nen/a el material personal que haurà de dur a l’escola i així el pugui 

reconèixer com a seu: bata, bossa de l’esmorzar, tovalló, got, ... 

 
 Fer un recull de fotos de les diferents festes, sortides i activitats on participen els vostres fills i 

filles durant l’estiu. Les fotos es poden anar enganxant en una llibreta, mida 15x21cm, i a sota de 
cada foto es pot escriure alguna frase o el nom de les persones que hi surten. 

 
 Treballar els hàbits d’autonomia i higiene personal: 

 
 Anar sol/a al lavabo, cordar i descordar els botons, abaixar-se i apujar-se els pantalons, fer servir 

el paper, estirar la cadena, ... 
 

 Menjar sol/a: fer servir el tovalló, recollir, posar i treure l’esmorzar de la bossa, ... 
 

 Menjar aliments sòlids i mastegar-los bé. 
 

 Rentar-se les mans i la cara, penjar i despenjar la tovallola, eixugar-se, ... 


