
 

MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA DE CLASSE 

CURS 2014-15 

MATERIAL INFANTIL 
 

CURS DE P3 

 

• Els llibres amb el nom posat al davant en LLETRA DE PAL.  
• La bata de pintura amb una veta i el nom.  
• Mitjons antilliscants amb el nom posat.  
• Bossa reutilitzable.  
• Bossa amb una muda 

 
 

 

CURS DE P4 

 

• Els llibres amb el nom posat al davant en LLETRA DE PAL.  
• La bata de pintura amb una veta i el nom.  
• La carpeta viatgera si la teniu a casa.  
• Mitjons antilliscants amb el nom posat.  
• Bossa reutilitzable.  

 
 

 

CURS DE P5 

 

• Els llibres amb el nom posat al davant.  
• La carpeta viatgera si la teniu a casa.  
• La bata de pintura amb una veta i el nom.  
• Mitjons antilliscants amb el nom posat.  
• Uns auriculars per l’ordinador amb el nom posat i dins d’una bossa 

també amb el nom.  
• Bossa reutilitzable.  

 

 



 

 

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA DE CLASSE 

CURS 2014-15 

MATERIAL CICLE INICIAL 
 

• Carpeta de cartró gran amb 12 separadors. 
• Un estoig de cremallera de roba o plàstic (tipus necesser) amb un llapis, 

una goma, un regle de 15 cm i una maquineta. 
• Un estoig doble de cremallera de roba o plàstic (tipus necesser) amb 12 

retoladors i 12 colors. 
• Bata de pintura amb veta i nom. 
• Uns auriculars per l’ordinador en una bossa que es pugui penjar (pot ser 

la de l’esmorzar del curs passat). 

 

TOT MARCAT AMB ELNOM 
 

 

 

 

  



 

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA DE CLASSE 

CURS 2014-15 

MATERIAL CICLE MITJÀ 
 

CURS DE 3r 

 

• Flauta Honner (plàstic), Funda taronja. 
• 10 PLÀSTICS amb 16 forats. 
• Llapis de colors (10 o 12 unitats)  
• Retoladors (10 o 12 unitats)  
• Regle de 15 cm i 30 cm 
• Carpeta de separadors (tipus acordió) 
• ESTOIG NO METÀL·LIC amb un llapis, una goma, tisores  i una 

maquineta. 
• Auriculars (que funcionin) 
• Bata de pintura amb nom i veta. 

 

PER A LA PISCINA: 

• Bossa amb una tovallola o barnús, xancletes, ulleres i casquet de bany. 
• Muda completa de roba interior (mitjons i samarreta neta). 
• Esportives de recanvi per a l'Educació Física. 

 

TOT MARCAT I AMB EL NOM 

 
 

 

 

 



 

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA DE CLASSE 

CURS 2014-15 

 

CURS DE 4t 

 

• Flauta Honner (plàstic), Funda taronja. 
• 10 PLÀSTICS amb 16 forats. 
• Llapis de colors (10 o 12 unitats)  
• Retoladors (10 o 12 unitats)  
• Regle de 15 cm i 30 cm 
• Carpeta de separadors (tipus acordió) 
• ESTOIG NO METÀL·LIC amb un llapis, una goma, tisores  i una 

maquineta. 
• Auriculars (que funcionin) 

• Bata de pintura amb nom i veta. 
• Fotocòpia de la targeta de la seguritat social 

TOT MARCAT I AMB EL NOM 

 

 

  



 

 

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA DE CLASSE 

CURS 2014-15 

 

MATERIAL CICLE SUPERIOR 

 

• Flauta Honner (plàstic), Funda taronja. 
• Estoig amb: llapis, goma, tisores, maquineta, regle de 15 cm. 
• Compàs 
• Transportador, escaire i cartabó (es demanarà quan calgui) 
• Carpeta pels deures no de separadors. 
• Regle de 30 cm per a Plàstica 
• Bata de pintura amb nom i veta. 
• Colors o Plastidecors (10 o 12 unitats) 
• Retoladors de colors (10 o 12 unitats) 
• Auriculars 

 

TOT MARCAT I AMB EL NOM 
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