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MATERIAL DE 3 ANYS
- 1 got de plàstic.
- 2 fotos tamany carnet.
- 1 paquet de folis de 80 grams (paquet de 100 unitats).
- 1 carpeta de plàstic gran amb “cierre de velcro”.
- 3 caixes de ceres dures grosses triangulars (plastidecor grossos
triangulars) (Caixa mínima de 12 unitats).
- 1 caixa de ceres manley (caixa de 24 unitats).
- 2 pegament.
- 1 tisores d’acer (no de plàstic).
- 1 punxó de punta metàl·lica.
- 4 paquets xicotets de plastilina (marca Jovi).
- 1 bloc de cartolines.
- 1 bloc de paper de seda.
- 1 bloc de paper xarol.
- 1 paquet de tovalletes.
- 1 caixa de mocadors.
- 1 motxilla xicoteta sense rodes.
- Muda completa (roba interior, calcetins, camiseta, pantalons i sabates).
• 1 caixa de blocs lògics. Aquest material és molt difícil de comprar ja que
en molts llocs està descatalogat. Aleshores quan vingau a per els llibres
per al nou curs es podran adquirir ací en el centre.

IMPRESCINDIBLE FICAR EL NOM EN MAJÚSCULES DE L’ALUMNE/A EN TOT
EL MATERIAL (no cal marcar cada colorí, cera, els pegaments o els folis),
LLIBRES I MUDA. PER A FACILITAR L’AUTONOMIA ÉS MILLOR UNA FOTO
EN EL GOT.
SERIA RECOMANABLE PORTAR EL MATERIAL I ELS LLIBRES DEL CURS ELS
PRIMERS DIES DE CLASSE.

MATERIAL DE 4 ANYS
- 1 got de plàstic.
- 2 fotos tamany carnet.
- 1 carpeta de plàstic gran amb “cierre de velcro”.
- 2 caixes de plastidecor prims (caixa mínima de 12 unitats).
- 1 caixa de ceres manley (caixa de 24 unitats).
- 2 pegaments.
- 4 paquets xicotets de plastilina (marca Jovi).
- 1 bloc de cartolines.
- 1 bloc de paper de seda.
- 1 bloc de paper xarol.
- 1 paquet de tovalletes.
- 1 caixa de mocadors.
• 1 caixa de retoladors grossos triangulars: Aquest material és molt difícil
de comprar ja que en molts llocs està descatalogat. Aleshores quan vingau
a per els llibres per al nou curs es podran adquirir ací en el centre.

IMPRESCINDIBLE FICAR EL NOM EN MAJÚSCULES DE L’ALUMNE/A EN TOT
EL MATERIAL (no cal marcar cada retolador, cera, els pegaments o els
folis) i LLIBRES.
SERIA RECOMANABLE PORTAR EL MATERIAL I ELS LLIBRES DEL CURS ELS
PRIMERS DIES DE CLASSE.
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MATERIAL DE 5 ANYS
- 1 got de plàstic.
- 2 fotos tamany carnet.
- 1 carpeta de plàstic gran amb “cierre de velcro”.
- 3 caixes de plastidecor prims (caixa mínima de 12 unitats).
- 1 caixa de ceres manley (caixa de 24 unitats).
- 2 llapis prims triangulas (staedtler).
- 2 pegaments.
- 3 paquets xicotets de plastilina (marca Jovi).
- 1 paquet de tovalletes.
- 1 caixa de mocadors.
- 1 bloc de paper de seda.
- 1 bloc de paper xarol.

• 1 caixa de retoladors grossos triangulars: Aquest material és molt difícil
de comprar ja que en molts llocs està descatalogat. Aleshores quan vingau
a per els llibres per al nou curs es podran adquirir ací en el centre.

IMPRESCINDIBLE FICAR EL NOM EN MAJÚSCULES DE L’ALUMNE/A EN TOT
EL MATERIAL I LLIBRES.
SERIA RECOMANABLE PORTAR EL MATERIAL I ELS LLIBRES DEL CURS ELS PRIMERS DIES
DE CLASSE

