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Annex 11  

MATERIAL ESCOLAR NECESSARI 

 

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5) 

         Una bata amb botons grans a la part del davant i amb els punys de goma elàstica. 

Amb una beta gran, de 20 cm, per penjar-la i amb el nom marcat. Aquesta bata es 

quedarà a l’escola per fer art, i la retornarem quan estigui bruta. 

         Una bosseta de roba per posar-hi la carmanyola amb l’esmorzar i un tovalló de 

roba (tot marcat amb el nom). 

         Un got de plàstic dur amb nansa. (Marcat amb el nom) 

         Una motxilla fàcil d’obrir i tancar sense rodes, on hi càpiguen bé:  l’esmorzar, la 

bata, el got, i, si es de P3 i es queda al menjador, el llençol. Molt important que la 

mida de la motxilla sigui l'adequada per encabir-hi tot el material! 

         Un paquet de tovalloletes humides. Al gener és possible que us demanem una altra 

capsa (Marcats amb el nom). 

         Alumnat de P3:  

- Recanvi de calçat i doble muda completa (interior, pantalons i samarreta), i 

una bossa de plàstic, tot dins d’una bossa gran de roba marcada amb el nom, 

en un lloc visible! 

- Una capsa de mocadors de paper. Al gener és possible que us demanem una 

altra capsa (Marcades amb el nom). 

         Alumnat de P4 i P5: Recanvi de calçat i roba (amb doble muda de roba interior), una 

bossa de plàstic, tot dins d’una bossa gran de roba marcada amb el nom, en un lloc 

visible! 

  

Els/Les nens/es han de vestir amb roba còmoda i sabates de velcro (NO sabates amb 

cordons). Tampoc haurien de portar bambes altes de bota, ja que no facilitem l’autonomia dels 

nens i de les nenes. Tot el que portin a l’escola ha de ser fàcil de posar i de treure. NO han de 

dur PETOS, CINTURONS O “BODIES”! 

  

Recordem que tot el que vingui a l’escola ha d’anar marcat amb el nom de 

l’alumne/a per tal d’evitar pèrdues. 
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Annex 11  

MATERIAL ESCOLAR NECESSARI 

CICLE INICIAL (1r i 2n) 

 

Per a la classe: 

-         Un paquet de tovalloletes humides. 

-         Una capsa de mocadors de paper. 

-         Un got de plàstic dur. 

-         Una carpeta gran (mida DIN-A4 o foli) sense separadors per dur els deures o 

qualsevol altre full o informació. 

-        Una bata amb beta per fer plàstica. 

-        Una carmanyola marcada amb el nom per portar l’esmorzar (recordem que no es 

poden portar embolcalls de plàstic o alumini per l’esmorzar). 

-        Una motxilla sense rodes en la qual hi càpiga la carpeta. 

* Tot allò que vingui a l’ escola ha d’ anar marcat amb el nom 

  

Per a fer Educació Física: 

- Xandall (o pantaló curt), samarreta, calçat esportiu i mitjons, encara que faci calor. 

- Una samarreta de recanvi, tovalloletes sabonoses o tovallola. No es pot portar ni desodorant 

ni colònia. 

  
  
2n Activitat de PISCINA 

Els/les alumnes de 2n realitzaran l’activitat de piscina dins l’àrea d’Educació Física durant tot el 
curs a la piscina municipal de St. Quirze (durant el mes de setembre us informarem dels dies 
de les sessions). Així que hauran de dur dins d’una bossa d’esport, adient a la seva edat, el 
següent material:   

-          Tovallola 

-          Xancles 

-          Roba interior de recanvi 
-          Casquet de bany (millor de silicona) 

-          Ulleres de bany  
-          Pinta o raspall 
-          Banyador (l’hauran de dur posat des de casa) 

-          Bossa de plàstic per guardar el banyador i la tovallola molls. 
-          Bossa de plàstic per guardar les xancles molles. 

  
Important: 
- Tota la roba i el material ha d’anar marcat amb el nom i cognom de l’alumnat i recomanem 
que sigui còmoda i fàcil de posar i de treure. 
- No han de dur sabó, ja que a la piscina només ens esbandirem i ens traurem el clor. 
- A l’hivern aconsellem que duguin un gorro de llana per a quan sortim de les instal·lacions. 
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Annex 11  

MATERIAL ESCOLAR NECESSARI 

 

CICLE MITJÀ (3r i 4t) 

 

Per a la classe: 

- Estoig tou amb cremallera, tipus bossa, que hi càpiga un regle de 20 cm.   

- Carpeta (mida DIN-A4 o foli) amb 8 separadors, mínim, per dur els deures i feines no 

acabades. 

- 1 capsa de mocadors de paper a principi de curs. 

- 1 paquet de tovalloletes sabonoses a principi de curs. 

- Un got de plàstic dur amb el nom 

- Una bata, samarreta o camisa vella per fer plàstica amb el nom posat. 

- Carmanyola marcada amb el nom per portar l’esmorzar (recordem que no es poden  

portar embolcalls de plàstic o alumini per l’esmorzar). 

- El material bàsic d’escriptura es donarà a inici de curs. En cas de pèrdua o per un mal 

ús, l’alumne/a haurà de portar el material (amb les mateixes característiques) de casa. A 

inici del següent trimestre se li proporcionarà des de l’escola. Quan l’alumne/a acabi el 

material, se li proporcionarà des de l’escola un de nou.  

- Una motxilla en la qual hi càpiga la carpeta. 

 

Per a fer Educació Física: 

- Xandall (o pantaló curt), samarreta, calçat esportiu i mitjons, encara que faci calor. 

- Una bossa amb una samarreta de recanvi i una tovallola petita. 

 

A casa, us recomanem disposar del següent material:   

- Bolígrafs BIC de color blau, llapis, maquineta de fer punta, goma, colors de fusta i 

retoladors de colors. 

- Cola de barra i tisores 

- Regle, escaire, cartabó i transportador d’angles. 

- Diccionaris en paper recomanats: 

 Català: Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 

 Castellà: Diccionario Escolar de la Lengua Espanyola. Ed.VOX 

 Anglès: Diccionari Oxford Pocket Català. Ed.OUP 

-      Diccionaris digitals recomanats:  

 Català: http://dlc.iec.cat/ 

 Castellà: http://www.rae.es 

 Anglès: http://www.wordreference.com 
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Annex 11  

MATERIAL ESCOLAR NECESSARI 

 

 

CICLE SUPERIOR (5è i 6è) 

 

 

Per a la classe: 

- Estoig tou amb cremallera, tipus bossa, que hi càpiga un regle de 20cm i la resta de 

material proporcionat per l’escola.   

- Carpeta amb 8 separadors per dur els deures i feines no acabades. 

- Un got de plàstic dur amb el nom. 

- 2 capses de mocadors de paper i un paquet de tovalloletes sabonoses. 

- Una bata, samarreta o camisa vella per fer plàstica. 

- Una llapis de memòria USB (mínim 1GB). 

- Carmanyola marcada amb el nom per portar l’esmorzar (recordem que no es poden 

portar embolcalls de plàstic o alumini per l’esmorzar). 

- El material bàsic d’escriptura es donarà a inici de curs. En cas de pèrdua o de mal ús, 

l’alumne/a haurà de portar el material (amb les mateixes característiques) de casa. A 

inici del següent trimestre se li proporcionarà des de l’escola. Quan l’alumne/a acabi el 

material, se li proporcionarà des de l’escola un de nou.  

- Una motxilla en la qual hi càpiga la carpeta.  

 

Per a fer Educació Física: 

- Xandall (o pantaló curt), samarreta, calçat esportiu i mitjons, encara que faci calor. 

- Tovallola, sabó, desodorant, pinta i xancles per dutxar-se després de la sessió. 

- Roba de recanvi.  

 

A casa, us recomanem disposar del següent material:   

- Bolis BIC blau, llapis, maquineta de fer punta,goma, colors de fusta i retoladors de 

colors. 

- Cola de barra i tisores. 

- Compàs amb rodeta, regle, escaire, cartabó i transportador d’angles. 

- Diccionaris en paper recomanats: 

 Català: Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 Castellà: Diccionario Escolar de la Lengua Española. Ed.VOX. 

 Anglès: Diccionari Oxford Pocket Català. Ed.OUP (4a edició). 

-      Diccionaris digitals recomanats:  

 Català: http://dlc.iec.cat/ 

 Castellà: http://www.rae.es 

 Anglès: http://www.wordreference.com 

-      Altres materials de consulta: 

 Xuriguera, J.B. Els verbs catalans conjugats. Ed. Pompeu Fabra 
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