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3 anys 
 

 
 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA 
FAMÍLIA 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER 
L’ESCOLA 

- Una motxilla petita per portar 
l’esmorzar (NO AMB RODES) 

- Posar l’esmorzar dins una carmanyola, 
millor que "paper de plata". 

- Botella d’aigua petita reutilitzable AMB 
NOM. 

- Una muda completa (una d’estiu i una 
d’hivern) dins una capsa de sabates. 

- Bata (preferiblement amb botons) o 
samarreta grossa amb una cinta llarga 
per poder penjar-la. 

- Calcetins per fer psicomotricitat. 
- Gorra. 
- Un paquet gran de tovalloletes 

humides. 
- Un parell de calcetins antilliscant per fer 

psico. 

- Agenda escolar. 
- Llapis, gomes i maquinetes; 
- Colors, ceres, pintures, pinzells,... 
- Paper; 
- Cartolines, paper de manualitats, 

tisores, barres de pegament,  
punxons,...  

- Fotocòpies; 
- ... i tot el material necessari per 

desenvolupar les tasques escolars. 

 
RECORDAU QUE PEL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA ÉS MOLT 

IMPORTANT QUE TOTA LA ROBA I EL MATERIAL VAGI 

MARCAT AMB EL NOM DE CADA NEN/A.  
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4 anys 
 

 
 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA 
FAMÍLIA 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER 
L’ESCOLA 

- Una motxilla petita per portar l’esmorzar 
(NO AMB RODES) 

- Posar l’esmorzar dins una carmanyola, 
millor que "paper de plata". 

- Botella d’aigua petita reutilitzable AMB 
NOM. 

- Una muda completa (una d’estiu i una 
d’hivern) dins una capsa de sabates amb. 

- Bata (preferiblement amb botons) o 
samarreta grossa amb una cinta llarga 
per poder penjar-la 

- Calcetins per fer psicomotricitat. 
- Gorra. 
- Un paquet gran de tovalloletes humides. 
- Un parell de calcetins antilliscant per fer 

psico. 

- Agenda escolar. 
- Llapis, gomes i maquinetes; 
- Colors, ceres, pintures, pinzells,... 
- Paper; 
- Cartolines, paper de manualitats, 

tisores, punxons,...  
- Fotocòpies; 
- ... i tot el material necessari per 

desenvolupar les tasques escolars. 

 
RECORDAU QUE PEL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA ÉS MOLT 

IMPORTANT QUE TOTA LA ROBA I EL MATERIAL VAGI 

MARCAT AMB EL NOM DE CADA NEN/A.  
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5 anys 
 

 
 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA 
FAMÍLIA 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER 
L’ESCOLA 

- Una motxilla petita per portar 
l’esmorzar (NO AMB RODES) 

- Posar l’esmorzar dins una carmanyola, 
millor que "paper de plata". 

- Botella d’aigua petita reutilitzable AMB 
NOM. 

- Una muda completa (una d’estiu i una 
d’hivern) dins una capsa de sabates. 

- Bata (preferiblement amb botons) o 
samarreta grossa amb una cinta llarga 
per poder penjar-la. 

- Calcetins per fer psicomotricitat. 
- Gorra. 
- Un paquet gran de tovalloletes 

humides. 
- Un parell de calcetins antilliscant per fer 

psico. 

- Agenda escolar. 
- Llapis, gomes i maquinetes; 
- Colors, ceres, pintures, pinzells,... 
- Paper; 
- Cartolines, paper de manualitats, 

tisores, punxons,...  
- Fotocòpies; 
- ... i tot el material necessari per 

desenvolupar les tasques escolars. 

 
RECORDAU QUE PEL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA ÉS MOLT 

IMPORTANT QUE TOTA LA ROBA I EL MATERIAL VAGI 

MARCAT AMB EL NOM DE CADA NEN/A.  
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1r primària 
 

 
 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA 
FAMÍLIA 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER 
L’ESCOLA 

- Llibreta gran pauta ampla 
Montessori  

- Llibreta quadrats grans de 5mm 
- Llibreta religió DIN A5 en blanc* 
- 2 carpetes gomes 
- Carpeta 2 anelles horitzontal 
- 5 folros llibres de text (29-30cm) 

 
 

- 1 samarreta grossa per fer plàstica 
amb una cinta llarga per poder 
penjar-la. 

- Bossa d’higiene, tovallola petita i 
samarreta per canviar-se a EF. 

- Agenda escolar. 
- Estoig personal amb llapis, goma 

i maquineta; 
- Colors, ceres, pintures, pinzells,... 
- Paper i fotocòpies; 
- Cartolines, paper de manualitats, 

tisores, punxons,...  
- ... i tot el material necessari per 

desenvolupar les tasques 
escolars. 

*Llibreta religió DIN A5 en blanc. Aquesta llibreta es comprarà a 1r i a 4t, o  quan els alumnes vagin a fer 
religió. La mestra les guardarà cada final de curs i les repartirà en setembre. 
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2n primària 
 

 
 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA 
FAMÍLIA 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER 
L’ESCOLA 

- Llibreta gran pauta dues línies 
amples 

- Llibreta gran quadrats grans de 
5mm 

- *Llibreta religió DIN A5 en blanc 
- 2 carpetes gomes 
- 5 folros llibres de text (29-30cm) 

 

- 1 samarreta grossa per fer 
plàstica amb una cinta llarga per 
poder penjar-la. 

- Bossa d’higiene, tovallola petita i 
samarreta per canviar-se a EF. 

- Agenda escolar. 
- Estoig personal amb llapis, goma 

i maquineta; 
- Colors, ceres, pintures, pinzells,... 
- Paper i fotocòpies; 
- Cartolines, paper de manualitats, 

tisores, punxons,...  
- ... i tot el material necessari per 

desenvolupar les tasques 
escolars. 

*Llibreta religió DIN A5 en blanc. Aquesta llibreta es comprarà a 1r i a 4t, o  quan els alumnes vagin a fer 
religió. La mestra les guardarà cada final de curs i les repartirà en setembre. 
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3r primària 
 

 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA FAMÍLIA 
MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER 
L’ESCOLA 

- Llibreta pauta una línea 
- Llibreta quadrats 
- Llibreta en blanc 
- Llibreta anglès DIN A5 de quadrats petits 
- *Llibreta religió DIN A5 en blanc  
- 2 carpetes gomes 
- Carpeta 4 anelles vertical 
- 15 fundes multitaladre plàstic 
- 5 folros llibres de text (29-30cm) 
- Flauta 

 
- Diccionaris de llengua castellana, de 

llengua catalana i traductor anglès-català. 
- 1 samarreta grossa per fer plàstica amb 

una cinta llarga per poder penjar-la. 
- Bossa d’higiene, tovallola petita i samarreta 

per canviar-se a EF. 

- Agenda escolar. 
- Estoig personal amb llapis, 

goma i maquineta; 
- Colors, ceres, pintures, 

pinzells,... 
- Paper i fotocòpies; 
- Joc de regles i compàs; 
- Cartolines, paper de 

manualitats, tisores, 
punxons,...  

- ... i tot el material 
necessari per desenvolupar 
les tasques escolars. 

*Llibreta religió DIN A5 en blanc. Aquesta llibreta es comprarà a 1r i a 4t, o  quan els alumnes vagin a fer 
religió. La mestra les guardarà cada final de curs i les repartirà en setembre. 
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4t primària 
 

 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA 
FAMÍLIA 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER 
L’ESCOLA 

- Llibreta DIN A 4, de quadrícula 
- Llibreta DIN A 4, d’1 ratlla 
- Llibreta DIN A 4 blanca  
- Llibreta anglès DIN A5 de quadrats petits  
- *Llibreta religió DIN A5 en blanc  
- 2 carpetes gomes  
- Carpeta 4 anelles 
- 15 fundes multitaladre plàstic 
- 5 folros llibres de text (29-30cm) 

 
- Diccionaris de llengua castellana, de 

llengua catalana i traductor anglès-català. 
- 1 samarreta grossa per fer plàstica amb 

una cinta llarga per poder penjar-la. 
- Bossa d’higiene, tovallola petita i 

samarreta per canviar-se a EF. 
- Pen drive de 8 GBs 

- Agenda escolar. 
- Estoig personal amb llapis, 

goma i maquineta; 
- Colors, ceres, pintures, 

pinzells,... 
- Paper i fotocòpies; 
- Joc de regles i compàs; 
- Cartolines, paper de 

manualitats, tisores, 
punxons,...  

- ... i tot el material necessari 
per desenvolupar les tasques 
escolars. 

*Llibreta religió DIN A5 en blanc. Aquesta llibreta es comprarà a 1r i a 4t, o  quan els alumnes vagin a fer 
religió. La mestra les guardarà cada final de curs i les repartirà en setembre. 
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5è primària 
 

 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA FAMÍLIA 
MATERIAL ESCOLAR A APORTAR 
PER L’ESCOLA 

- Llibreta DIN A 4, de quadrícula 
- Llibreta DIN A 4, d’1 ratlla  
- Llibreta DIN A 4 blanca 
- Llibreta anglès DIN A5 de quadrats petits  
- *Llibreta religió DIN A5 en blanc  
- 1 carpeta gomes  
- Carpeta 4 anelles 
- 15 fundes multitaladre plàstic 
- 5 folros llibres de text (29-30cm) 

 
- Diccionaris de llengua castellana, de llengua 

catalana i traductor anglès-català. 
- 1 samarreta grossa per fer plàstica amb una 

cinta llarga per poder penjar-la. 
- Bossa d’higiene, tovallola petita i samarreta 

per canviar-se a EF. 
- Pen drive de 8 GBs 

- Agenda escolar. 
- Estoig personal amb llapis, 

goma i maquineta; 
- Colors, ceres, pintures, 

pinzells,... 
- Paper i fotocòpies; 
- Joc de regles i compàs; 
- Paper de manualitats, 

tisores, punxons,...  
- ... i tot el material 

necessari per desenvolupar 
les tasques escolars. 

*Llibreta religió DIN A5 en blanc. Aquesta llibreta es comprarà a 1r i a 4t, o  quan els alumnes vagin a fer 
religió. La mestra les guardarà cada final de curs i les repartirà en setembre. 
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6è primària 
 

 

MATERIAL ESCOLAR A APORTAR PER LA FAMÍLIA 
MATERIAL ESCOLAR A 
APORTAR PER L’ESCOLA 

- Recanvi fulls en blanc 
- Recanvi fulls pauta quadrat 
- Recanvi fulls pauta 1 línia 
- *Llibreta religió DIN A5 en blanc  
- 1 carpeta gomes 
- Carpesà  5 cms llom 
- 10 Separadors  
- 15 fundes multitaladre plàstic  
- 6 folros llibres de text (29-30cm) 
- AZ 
 
- Diccionaris de llengua castellana, de llengua catalana i 

traductor anglès-català. 
- 1 samarreta grossa per fer plàstica amb una cinta 

llarga per poder penjar-la. 
- Bossa d’higiene, tovallola petita i samarreta per 

canviar-se a EF. 
- Pen drive de 8 GBs 

- Agenda escolar. 
- Estoig personal amb 

llapis, goma i maquineta; 
- Colors, ceres, pintures, 

pinzells,... 
- Paper i fotocòpies; 
- Joc de regles i compàs; 
- Paper de manualitats, 

tisores, punxons,...  
- ... i tot el material 

necessari per 
desenvolupar les tasques 
escolars. 

*Llibreta religió DIN A5 en blanc. Aquesta llibreta es comprarà a 1r i a 4t, o  quan els alumnes vagin a fer religió. 
La mestra les guardarà cada final de curs i les repartirà en setembre. 


