IMPORTANT!!!!
LA LLISTA DE MATERIAL DELS BARRUFETS A (LA TUTORA ERA L’ANNA A
P4) ÉS DIFERENT DE LA DELS BARRUFETS B (EL TUTOR ERA EN FRANCESC
A P4)!!!

Material per als nens i nenes que el curs vinent faran

P-5 A(BARRUFETS)

Material:
- 1 carpeta de cartró (nova) de color llis amb bossa.
- 1 capsa de mocadors de paper i 1 capsa de tovalloletes.
- 5 repeticions de fotografies de mida carnet (fotocòpia en color), retallades i posades en un
sobre (escriure el nom del nen o nena darrera).
- 1 capsa de 24 plastidecors.
- 1 paquet de 12 retoladors gruixuts STAEDTLER- NORIS CLUB.
- 1 conte de la col·lecció "Rodolins Rodolins".Ed. Barcanova.
Els contes no s’han de folrar ni escriure-hi el nom
-

1 tractor . o 1 camió de plàstic molt resistent per jugar al pati de sorra (els podeu trobar
“l’Abacus”).

RECORDEU QUE ÉS MOLT IMPORTANT QUE COMPREU EXACTAMENT EL
QUE DIU LA LLISTA ( MODEL, MARCA ...) PER PODER SOCIALITZAR EL
MATERIAL.

Material per als nens i nenes que el curs vinent faran P-5 B (BARRUFETS)
Material:
- 1 carpeta de cartró (nova) de color llis amb bossa.
- 1 capsa de mocadors de paper i 1 capsa de tovalloletes.
- 5 repeticions de fotografies de mida carnet (fotocòpia en color), retallades i posades en un
sobre (escriure el nom del nen o nena darrera).
- 1 capsa de 24 plastidecors.
- 1 paquet de 12 retoladors gruixuts STAEDTLER- NORIS CLUB.
- 1 conte de la col·lecció "Ralet, Ralet".Ed. Barcanova.
Els contes no s’han de folrar ni escriure-hi el nom
-

1 tractor . o 1 camió de plàstic molt resistent per jugar al pati de sorra (els podeu trobar
“l’Abacus”).

RECORDEU QUE ÉS MOLT IMPORTANT QUE COMPREU EXACTAMENT EL
QUE DIU LA LLISTA ( MODEL, MARCA ...) PER PODER SOCIALITZAR EL MA

