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MATERIAL ESCOLAR
Material que adquireix el centre pel funcionament de les aules i que es paga amb les aportacions de
les famílies i per reposar els llibres de la socialització - Cost total: 60 € /curs
Socialització de llibres
Per reposar els llibres socialitzats malmesos i per adquirir tapes de plàstic i etiquetes per poder
ser utilitzats el curs següent - 10 €
Material escolar – 50 €
Educació infantil
Les famílies adquireixen pel seu compte els llibres a les llibreries o distribuïdores i les porten a
l’escola a l’inici de curs.
La resta de material fungible que es consumeixi al centre serà socialitzat i serà pagat amb la quota
del material escolar. És a dir, que l’alumnat no ha de portar al centre cap tipus de material que
hagin d’adquirir les famílies. Caldrà valorar situacions especials.
Queda exclòs d’aquest apartat el material higiènic que les famílies aporten quan comença el curs
(tovalloletes, etc.).
Cicle inicial
Les famílies adquireixen pel seu compte els llibres a les llibreries o distribuïdores i es porten a
l’escola a l’inici de curs.
Les famílies adquireixen la cartera on l’alumnat porta els llibres o pertinences personals de casa a
l’escola.
El material fungible que es consumeixi a l’aula serà socialitzat i serà pagat amb la quota del
material escolar. És a dir, que l’alumnat no ha de portar al centre cap tipus de material que hagin
d’adquirir les famílies; ni estoig, ni carpeta. Caldrà valorar situacions especials.
A l’alumnat se li dóna una agenda inclosa en la quota.
A l’alumne se li dona una carpeta sense separadors per portar els treballs de casa a l’escola i
viceversa. Està inclòs en la quota.

No s’utilitzen llibretes sinó fulls amb pauta Montesori inclosos en la quota. Els treballs s’arxiven a
l’aula en arxivadors que també compra l’escola i es confegeix un àlbum al final de cada trimestre.
Al final del cicle els arxivadors es revisen i si cal se n’adquireixen de nous pel cicle següent.
Cicle mitjà
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Les famílies adquireixen pel seu compte els llibres a les llibreries o distribuïdores i es porten a
l’escola a l’inici de curs.
Les famílies adquireixen la cartera on l’alumnat porta els llibres o pertinences personals de casa a
l’escola.
La resta de material fungible que es consumeixi al centre serà socialitzat i serà pagat amb la quota
del material escolar. És a dir, que l’alumnat no ha de portar al centre cap tipus de material que
hagin d’adquirir les famílies. Caldrà valorar situacions especials.
L’alumnat portarà un estoig per ús particular tipus bossa de roba amb cremallera on hi hagi: un
llapis, una goma, una maquineta, un bolígraf vermell i un bolígraf blau. L’escola els proporcionarà un
regle, inclòs en la quota, que també es posarà a l’estoig. No obstant a l’aula hi haurà estris i
materials per escriure i pintar socialitzats per l’alumnat que no portin l’estoig.
A l’alumnat se li dóna una agenda inclosa en la quota.
A l’alumne se li dóna una carpeta amb separadors per portar els treballs de casa a l’escola i
viceversa. Està inclòs en la quota.
No s’utilitzen llibretes sinó fulls amb pauta inclosos en la quota. Els treballs s’arxiven a l’aula en
arxivadors que també compra l’escola i es confegeix un àlbum al final de cada trimestre. Al final
del cicle els arxivadors es revisen i si cal se n’adquireixen de nous pel cicle següent.
Tot el material fungible que s’utilitzi en les classes de plàstica està inclòs en la quota.
A les aules hi haurà regles, escaires, cartabons, semicercles per l’ús de l’alumnat, també
socialitzat, que s’adquirirà amb els diners de la quota i que es reposarà quan es malmeti per l’ús.
Cicle superior
Les famílies adquireixen pel seu compte els llibres a les llibreries o distribuïdores i es porten a
l’escola a l’inici de curs.
Les famílies adquireixen la cartera on l’alumnat porta els llibres o pertinences personals de casa a
l’escola.
La resta de material fungible que es consumeixi al centre serà socialitzat i serà pagat amb la quota
del material escolar. És a dir, que l’alumnat no ha de portar al centre cap tipus de material que
hagin d’adquirir les famílies; caldrà vetllar que se’n faci un ús responsable.
L’alumnat portarà un estoig amb material per ús particular. No obstant a l’aula hi haurà estris i
materials per escriure i pintar socialitzats.
A l’alumnat se li dona una agenda inclosa en la quota.
A l’alumne se li dona una carpeta amb separadors per portar els treballs de casa a l’escola i
viceversa. Està inclòs en la quota.
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No s’utilitzen llibretes si no fulls quadriculats en colors diferents per les diferents àrees, tot
inclòs en la quota. Els treballs s’arxiven a l’aula en arxivadors que també compra l’escola i es
confegeix un àlbum al final de cada trimestre. El final del cicle els arxivadors es revisen.
Tot el material fungible que s’utilitzi en les classes de plàstica està inclòs en la quota.
També estaran incloses en la quota les làmines de dibuix que s’utilitzen en les classes de dibuix
lineal, la cinta adhesiva, paral·lex. A l’aula també hi haurà retoladors fins per passar les làmines a
tinta per l’alumnat que no en tingui.
Les famílies compraran, a l’inici del cicle superior, regle, escaire, cartabó, semicercle i compàs per
l’ús de l’alumnat; hi haurà, però, a cada aula, material d’aquest tipus per l’ús de l’alumnat que no en
tingui adquirit amb els diners de les quotes i que es reposarà quan es malmeti per l’ús.
Les famílies també adquiriran a l’inici del cicle superior, un arxivador amb fundes de plàstic per
confegir els projectes.
Els llapis de memòria USB també seran adquirits per les famílies per l’ús particular de cada
alumne/a
Els treballs tipus maquetes i altres muntatges experimentals que habitualment es fan a casa no
seran finançats amb la quota del material.
A l’acabar el cicle superior l’alumnat rep una orla o similar inclosa en la quota.
Pel professorat:
El material que hi ha a consergeria és per l’ús exclusiu del professorat, a excepció de les cartolines
i dels fulls de colors que són socialitzats i adquirits a l’inici de curs amb els diners de la quota de
material.
Cada cicle s’organitza per fer la compra global del material d’aula a les llibreries.
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