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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    4 anys                                            
Editorial: BARCANOVA                                         ISBN:            978-84-489-4872-6  
 
 

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

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

 
 

 EQUIPAMENT ESCOLAR 
 
 

 Els/les alumnes de P4 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 P4 d’Educació Infantil han de portar també: 
 

 Bossa i tovalló de roba 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. 
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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. 

 
 

 ACTIVITATS D’ESTIU 
 

 
Ara que comencen les vacances i arriba el temps d’esbarjo i de lleure per als vostres fills i filles, 
s’aconsella que es dediqui una estoneta cada dia a fer alguna d’aquestes activitats: 
 

 Escoltar, mirar i llegir contes. 
 

 Dibuixar, pintar, retallar. 
 

 Jugar amb tota mena de jocs (jocs de plastilina, jocs de taula, etc). 
 

 Escriure tant com vulguin. 
 

 Revisar i mirar els àlbums realitzats al llarg del curs. 
 

 Llibre d’estiu de qualsevol editorial, però que correspongui al nivell cursat. 

 
 
 

 


