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EDUCACIÓ INFANTIL: PÀRVULS 3,4 I 5 ANYS







3 capses de mocadors de paper.
3 paquets grans de tovalloletes humides. (Tipus Dodot)
Una bata amb una CINTA LLARGA per penjar-la.
1 tovallola petita, mida bidet.(Amb una beta per penjar-la i amb el nom).
1 ampolla d’aigua de ½ litre amb doble tap.
Bossa amb roba de recanvi, amb beta i nom.

PRIMER CICLE INICIAL













1 carpeta gran de gomes elàstiques (mida foli)
6 fundes perforades de plàstic mida foli (Amb el nom del nen escrit)
Un portafolis de plàstic amb enquadernador FASTENER. (Amb el nom del nen/a
escrit)
Els llibres del curs: s’adjunta el llistat (MOLT IMPORTANT: CAL QUE EL NOM
DE L 'ALUMNE FIGURI EN LA PORTADA BAIX A LA DRETA)
2 capses de mocadors de paper.
La bata.
L’equipament esportiu del centre.
Uns auriculars de certa qualitat, no cal micro. Cal dur-los dins d’una bosseta de
roba.
Una tovallola petita amb nom.
Un got.
Una capsa de tovalloles humides.
Un necesser amb tovallola i sabó per a les classes d’educació física.
.

SEGON DE CICLE INICIAL











1 portafolis de plàstic amb enquadernadors FASTENER. (Amb el nom del nen/a
escrit)
4 fundes perforades de plàstic mida foli (Amb el nom del nen escrit)
Els llibres del curs (s’adjunta el llistat). (MOLT IMPORTANT: CAL QUE EL NOM
DE L 'ALUMNE FIGURI EN LA PORTADA BAIX A LA DRETA )
2 capses de mocadors de paper.
L’equipament esportiu del centre.
Una capsa de tovalloles humides
La bata.
Una tovallola petita amb nom.
Un got
Un necesser amb tovallola i sabó per a les classes d’educació física.
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PRIMER DE CICLE MITJÀ











1 regle graduat, transparent, de 40 cm.
1 llibreta gran mida foli quadrícula 5x5 amb marge, 80-100 fulls. (Matemàtiques).
1 llibreta gran mida foli de dues ratlles amb marge, 80-100 fulls. (Llengües).
1 llibreta petita mida meitat foli de dues ratlles amb marge (per fer un diari
personal).
1 carpeta mida foli, no classificadora.
1 barra gran d’enganxador.
1 estoig complet, amb: llapis, goma, colors de fusta, maquineta de fer punta,
tisores...
Equipament esportiu del centre marcat amb el nom i el necesser amb tovallola i
sabó.
Uns auriculars de certa qualitat, no cal micro. Caldria dur-los dins d’una bosseta
amb nom.
Un conte o llibre (català o castellà) adient a la seva edat.

NOTA:
 Els llibres de lectura que s’han de dur no s’han de comprar expressament per a
l’inici de curs. La idea és que l’alumne/a porti un llibre que ha adquirit
darrerament, que ha mirat i treballat a casa, que per algun motiu especial li ha
agradat i que ara vol compartir amb la resta de companys i companyes de classe.

SEGON DE CICLE MITJÀ









Sempre que sigui possible es pot utilitzar el material del curs anterior:
1 carpeta mida foli, no classificadora
3 llibretes mida foli quadrícula i de dues ratlles que ja tenen del curs passat.
1 barra gran d’enganxador.
1 estoig complet, amb: llapis, goma, colors de fusta, maquineta de fer punta,
tisores, etc...
Equipament esportiu del centre marcat amb el nom, necesser amb tovallola, sabó
i colònia amb ampolla de plàstic.
Un conte o llibre (català o castellà) adient a la seva edat

NOTA:
Els llibres de lectura que s’han de dur no s’han de comprar expressament per a l’inici
de curs. La idea és que l’alumne/a porti un llibre que ha adquirit darrerament, que ha
mirat i treballat a casa, que per algun motiu especial li ha agradat i que ara vol
compartir amb la resta de companys i companyes de classe.
Els auriculars, el regle i la carpeta classificadora utilitzada aquest curs estan
guardades a classe.

4

CEIP Enric Grau Fontseré de Flix

Material escolar 2018-19

PRIMER DE CICLE SUPERIOR













Carpessà de 4 anelles amb separadors (8 separadors).
Fundes taladro mida foli (paquet de 10)..
1 estoig complet amb: llapis, goma, maquineta de fer punta, tisores, etc.
Eines de dibuix: Compàs, escaires, regle transparent (40 cm. mínim) i semicercle
graduat transparent, goma, i llapis “2HB”.
Colors de fusta (capsa de 12 colors o més).
Retoladors (capsa de colors variats de punta normal).
Bloc de dibuix SENATOR Unipapel, 20 fulls 248x346 mm. DIN-A4. Les làmines
cal que tinguin el requadre fet, amb les línies per a posar nom, data i títol.
1 Calculadora
L’equipament esportiu del centre amb el nom posat a cada peça.
Uns auriculars de certa qualitat, no cal micro. Caldria dur-los dins d’una bosseta.
Els llibres de text del curs (s’adjunta el llistat).
El flabiol de gralla, les aquarel·les i les ceres ho compra l’escola (ja que
aconsegueix millor preu). Aquest es pagarà amb el rebut de material de l’escola.

NOTA:
Es recomana reutilitzar tot el material del curs passat que estigui en bon estat.

SEGON DE CICLE SUPERIOR













Carpessà de 4 anelles amb separadors (8 separadors).
Fundes taladro mida foli (paquet de 10)..
1 estoig complet amb: llapis, goma, maquineta de fer punta, tisores, etc.
Eines de dibuix: Compàs, escaires, regle transparent (40 cm. mínim) i semicercle
graduat transparent, goma, i llapis “2HB”.
Colors de fusta (capsa de 12 colors o més).
Retoladors (capsa de colors variats de punta normal).
Bloc de dibuix SENATOR Unipapel, 20 fulls 248x346 mm. DIN-A4. Les làmines
cal que tinguin el requadre fet, amb les línies per a posar nom, data i títol.
1 Calculadora
L’equipament esportiu del centre amb el nom posat a cada peça.
Uns auriculars de certa qualitat, no cal micro. Caldria dur-los dins d’una bosseta.
Els llibres de text del curs (s’adjunta el llistat).
El flabiol de gralla, les aquarel·les i les ceres ho compra l’escola (ja que
aconsegueix millor preu). Aquest es pagarà amb el rebut de material de l’escola.

NOTA:
Es recomana reutilitzar tot el material del curs passat que estigui en bon estat.

5

