
Llistat de llibres i material curs 2020-2021 

 

 

Educació Infantil P5  
 
RELACIÓ DE MATERIAL 

 
- Personalitzat per a l’escola i de venta exclusiva a l’Estanc de Fornells: 

▪ Agenda. 

▪ Bata. 
▪ Equipació esportiva (per a psicomotricitat i sortides). 

- 1 got de plàstic tou amb nansa i amb el nom escrit. 
- 1 motxilla sense rodes  i amb un sistema de tancament senzill. 

- 1 bossa de roba de 40x30 aprox. amb una muda de recanvi i  el nom posat. 
- 2 paquets de mocadors de paper. 

- 2 paquets de tovalloletes. 
- 1 paquet de tovalloletes de WC. 

- 1 bosseta de roba amb carmanyola o similar per portar l’esmorzar diari, amb 
el tovalló personalitzat o un altre tovalló. 

- 1 CONTE DE LECTURA (del llistat que trobareu en el document adjunt). 
 

Si algun nen/a s’incorpora nou al grup, cal que també porti: 
- 1 safata transparent porta documents FAIBO model 93T (“cristal”). 

- 1 tovalló blanc de roba marcat amb el nom (a l’escola el personalitzarem). 

 
A més, per tal d’anar recopilant material de la natura per a fer comptatge, 

seriacions, classificacions, entre moltes d’altres activitats, us demanem que 
porteu dins una bosseta, una d’aquestes opcions: 

 
- Pedres (còdols) de riu o mar de diferents mides. 

- Pals (que estiguin polits, de diferents mides). 
- O bé, pinyes de bosc també de mides diferents. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cal portar el material en una bossa tancada amb el nom marcat. 
 

Moltes gràcies! 
 

 

 



Llistat de llibres i material curs 2020-2021 

 

LLISTAT DE CONTES DE P5 

 
Compreu un conte de la llista a l’Estanc de Fornells de la Selva: heu de dir si el 

vostre fill/a farà P5A o P5B, ja que cada aula disposa d’un llistat per a no 
repetir-los. 

 
 

El bosc de colors (Ed. Barcanova) 

 

• RODOLINS I ENDEVINALLES • QUÈ PODEM FER A L’ESTIU? 

• DITES DE L’ANY • LA VEREMA 

• ONZE POEMES • L’ARRÒS 

• EL CAVALL • LES ABELLES I LA MEL 

• LA VACA • M’HA CAIGUT UNA DENT 

• LES ESTACIONS DE L’ANY • CONEIXEM L’EDUCACIÓ VIÀRIA 

• CASTELLS I CASTELLERS • DRACS, PRINCESES I ROSES 

• UI, QUIN TEMPS FARÀ! • EN SELVIN VIU A GUATEMALA 

• ONZE EMBARBUSSAMENTS • LA XIUFÈN VIU A LA XINA 

• L’HORT DE L’ESCOLA • MIRAR EL CEL 

• TINC UNA MASCOTA  

 
 

Si us plau, en cas de no comprar el conte a l’Estanc de Fornells, aviseu 
a en Joan per tal que tregui el llibre del llistat. Així evitarem tenir 2 

llibres iguals a l’aula. Moltes gràcies! 


