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MATERIAL DE P-3        ____________________                     CURS 2020/2021 
 
MATERIAL PER COMPRAR (AMPA SI VOLEU). NO CAL POSAR EL NOM AL MATERIAL, NOMÉS A               
LA BOSSA__________________________________________________________________ 
 
1 paquet de 500 fulls, mida DIN-A4 
1 paquet de 10 cartolines de colors vius, mida DIN- A4 
5 cartolines de color marró, mida DIN- A4 
1 dossier de 30 fundes. 
1 portafolis de plàstic en forma de sobre horitzontal 
1 llibreta mida quartilla en espiral de tapa dura i d'una ratlla 
1 llibreta mida quartilla en espiral de tapa dura en blanc 
1 full gran de goma eva brillant de colors vius 
1 pissarreta blanca marca VELLEDA 25x35 codi 154651 
1 retolador Macro blau codi m14963 
1 llapis triangular gruixut STAEDLER NORIS CLUB JUMBO 
1 caixa de 12 colors PLASTIDECOR 
2 plastilines mitjanes de colors diferents JOVI 
2 barres mitjanes de pegament, marca PLUS STICK 
Material P3 INNOVAMAT matemàtiques (SOLAMENT A L’AMPA) 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTARI___________________________________________________ 
 
1 metres velcro blanc i adhesiu 
Una baieta de microfibra multiusos petita. 
20€ per a material dels ambients i racons (s'ha de donar a la tutora el dia que porteu el material). 
 
També poden anar preparant durant l’estiu el següent material que necessitaran en            
començar el curs____________________________________________________________ 
 

● . El xandall normatiu del centre. S'haurà de marcar amb el nom i cosir una beta al coll de la 
jaqueta (un pam aproximadament). Encarregar a ANIDA 

● . La bata normativa del centre (es pot adquirir a Novetats Benjamin). S'haurà de marcar amb el 
nom. (fins a l'octubre no cal portar-la). 

Sabatilles d’esport amb tanca de velcro per a la educació física. 
Un saquet petit (no motxilla) per a dur l’esmorzar (s'ha de portar el primer dia d'escola). 
Una cantimplora o ampolla d’aigua petita amb el nom (s'ha de portar el primer dia d'escola). 
Un paquet gran de mocadors de paper en capsa. 
Un paquet gran de tovalloletes humides. 
Un roll paper de cuina  
Una botelleta de 500 ml.  d’hidrogel 
Una muda de roba de recanvi dins d’un saquet amb el nom. 
 

 
TOT EL MATERIAL QUE NO SERÀ DE LA MARCA DEMANADA, S'HAURÀ DE CANVIAR. 
 
Aquest material s’haurà de dur a l'escola el dijous 3 de setembre de 9.30 a 10.30h. 
Calendari i horari d'inici de curs: 14 setembre. 


