
 

 

 
 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA  DE CLASSE 
 
CURS 2016-17 
 
MATERIAL INFANTIL 

 

CURS DE P3 

 

 Una bossa de muda amb roba de recanvi calçat inclòs. 

 Mitjons antilliscants 

 Bata de pintura amb veta, nom,  amb goma als punys i sense 
botons. 

 El llibre amb el nom posat al davant en lletra de pal. 
 

 TOT MARCAT I AMB EL NOM 
 

 
 



 

 

 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA  DE CLASSE 
 
CURS 2016-17 
 

MATERIAL INFANTIL 

 

CURS DE P4 
 

 Mitjons antilliscants. 

 Bata de pintura amb veta, nom,  amb goma als punys i sense 
botons. 

 La carpeta viatgera si la teniu a casa. 

 La bossa reutilitzable. 

 El llibre amb el nom posat al davant en lletra de pal. 
 

 TOT MARCAT I AMB EL NOM 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA  DE CLASSE 
 
CURS 2016-17 
 

MATERIAL INFANTIL 

 

CURS DE P5 
 

 Mitjons antilliscants. 

 Bata de pintura amb veta i nom. 

 La carpeta viatgera si la teniu a casa. 

 La bossa reutilitzable. 

 Uns auriculars per l’ordinador amb el nom posat i dins d’una bossa 
també   amb el nom. 

 El llibre amb el nom posat al davant en lletra de pal. 
 

 TOT MARCAT I AMB EL NOM 
 

 
 



 

 

 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA  DE CLASSE 
 
CURS 2016-17 
 

MATERIAL CICLE INICIAL 

 

 Carpeta de cartró gran amb 12 separadors. 

 Estoig de cremallera de roba o plàstic (tipus necesser): llapis, goma, 
tisores, cola de barra, maquineta i  regle de 15 cm. 

 Estoig doble de cremallera de roba o plàstic (tipus necesser): Amb 
12 retoladors i 12 colors. 

 Uns auriculars per l’ordinador amb el nom posat i dins d’una bossa 
també amb el nom. (Pot ser la de l’esmorzar de l’any passat). 

 Bata de pintura amb nom i veta. 
 

 TOT MARCAT I AMB EL NOM 
 

 



 

 

 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA  DE CLASSE 
 
CURS 2016-17 
 

CICLE MITJÀ 

 

MATERIAL 3r 
 

 Flauta Honner (plàstic). Funda taronja. 

 Estoig no metàl·lic: llapis, goma, tisores, cola de barra, maquineta i  
regle de 15 cm. 

 Regle de 30 cm. 

 Colors o plastidecors (10 o 12 unitats) 

 Retoladors de colors (10 o 12 unitats) 

 Carpeta de separadors. 

 10 fundes de plàstic 

 Bata de pintura amb nom i veta. 

 Auriculars 
 

 TOT MARCAT I AMB EL NOM 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA  DE CLASSE 
 
CURS 2016-17 
 

CICLE MITJÀ 

 

MATERIAL 4t 

 Flauta Honner (plàstic). Funda taronja. 

 Estoig no metàl·lic: llapis, goma, tisores, cola de barra, maquineta i  
regle de 15 cm. 

 Regle de 30 cm. 

 Colors o plastidecors (10 o 12 unitats) 

 Retoladors de colors (10 o 12 unitats) 

 Carpeta de separadors. 

 10 fundes de plàstic 

 Bata de pintura amb nom i veta. 

 Auriculars 

 Fotocòpia de la targeta de seguretat social. 
 

 TOT MARCAT I AMB EL NOM 
 

 
 



 

 

 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA  DE CLASSE 
 
CURS 2016-17 
 

MATERIAL CICLE SUPERIOR 

• Flauta Honner (plàstic). Funda taronja. 
• Estoig no metàl·lic: llapis, goma, tisores, cola de barra, maquineta i 

regle de 15 cm. 
• Regle de 30 cm. 
• Colors o plastidecors (10 o 12 unitats) 
• Retoladors de colors (10 o 12 unitats) 
• Carpeta senzilla per deures (no de separadors) 
• 10 fundes de plàstic 
• Bata de pintura amb nom i veta. 
• Auriculars amb funda 
• Compàs i transportador es demanarà quan calgui 
• Fotocòpia de la targeta de seguretat social. 
 

 TOT MARCAT I AMB EL NOM 
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