
Material per als nens i nenes que el curs vinent faran P-3 
(PICAROLS)  

 
• 1 carpeta de cartró de color llis amb bossa (sense adhesius, ni 
dibuixos)  

• 1 capsa de mocadors de paper  

• 1 paquet de tovalloletes humides  

• 1 fotografia en color de primer pla, actual, mida 9x12 (tipus carnet, però gran)  

• 24 fotografies (fotocòpia de color) mida carnet, retallades i posades en un 
sobre (escriure el nom del nen o nena en el sobre)  

• 1 bata per la classe cordada amb botons i amb gomes als punys. 
Escriure el nom nen/a al davant amb lletra de pal.  

• 1 paquet retoladors gruixuts 12 unitats Staedtler Noris Club.    

• 1 cantimplora que ells/es puguin obrir i tancar de manera autònoma. 

• 1 pot per fer bombolles de sabó (nou i ple de líquid).  

• 1 pala i un rasclet amb el mànec curt, una galleda, un sedàs i un motlle per jugar 
amb la sorra. Que sigui MOLT resistent.  

• 1 motxilla de roba per portar cada dia a l’escola amb nanses còmodes i 
adequades a la mida dels nens/es, l’esmorzar i la bata quan calgui.  

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-

(BAMBIS)  
 

 • 1 capsa de mocadors de paper.  

• 1 carpeta de cartró de color llis amb bossa (serveix la del curs passat; 
no hi poseu adhesius)  

• 12 fotografies actuals (fotocòpia en color) mida carnet, retallades i 
posades en un sobre amb el nom.  

• 1 capsa aquarel·les JOVI 12 colors.  

•  2 barres de plastilina JOVI Art.71 (del color que vulgueu) 

• 1 cantimplora que ells/es puguin obrir i tancar de manera autònoma. 

• 1 motxilla de roba per portar cada dia a l’escola amb nanses còmodes i 
adequades a la mida dels nens/es, l’esmorzar i la bata quan calgui.  
 

 
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 
(BARRUFETS)  

 

• 1 carpeta de cartró de color llis amb bossa. (serveix la del curs passat, 
no hi poseu adhesius)  

• 1 capsa de mocadors de paper.  

• 15  fotografies de mida carnet (fotocòpia en color), retallades i posades 
en un sobre (amb el nom del nen o nena escrit al darrera).  

• 1 capsa de llapis de colors de 24 Staedtler (Noris Club)  

• 1 cantimplora que ells/es puguin obrir i tancar de manera autònoma. 

• 1 motxilla de roba per portar cada dia a l’escola amb nanses còmodes i 
adequades a la mida dels nens/es, l’esmorzar i la bata quan calgui.  

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 
Llibres i material que heu de comprar per als nens i nenes que 
el curs vinent faran 1r de Primària (LLEBRETES)  

Material que tothom ha de comprar:  
- 1 arxivador de dues anelles rodones de 4 cm. de diàmetre.  
- 2 carpetes amb gomes. 
- Una capsa de 15 ceres assortides. 
- 1 capsa aquarel·la de 12 colors i pinzell. 
- Cola de barra de 40 grams.  
- 1 Bata (amb veta i nom) per a tallers amb algun distintiu que el/la nen/a 
reconegui fàcilment.  
- 2 caixa de mocadors de paper.  
- 2 rotllos de paper de cuina. 
- 1 Cartera petita tipus “bossa de cordes” o de màxim 10 litres.  
- Necesser per educació física amb:  

tovallola petita, sabó, got de plàstic, paquet de mocadors, pinta o 
raspall i colònia (ampolleta de plàstic).  

Es portarà, els dies d’Educació Física, a partir del dia que la mestra 
d’educació física faci la demanda. 

Porteu tot el material dins d'una bossa reutilitzable amb les nanses curtes 
per poder-la penjar a la taula, amb el nom del nen o de la nena a fora. Cal 
que el porteu el segon dia d’escola. No folreu ni poseu nom als llibres.  

Quadernets d’activitats:  

Només cal que els comprin les famílies que no participen del 
servei de compra de quaderns que ofereix l ́escola.  

- Oxford Roofstops 1 Class Book ISBN - 978-01-945-0302-0 

Al setembre es concretarà el que falta en funció de la situació de la pandèmia.  
 



 
Llibres i material que heu de comprar per als nens i nenes que 
el curs vinent faran 2n de Primària (EDELWEIS)  

Material que tothom ha de comprar:  
- 1 arxivador de dues anelles rodones de 4 cm. de diàmetre.  
- 2 carpetes amb gomes. 
- Una capsa de 15 ceres assortides. 
- 1 capsa aquarel·la de 12 colors i pinzell. 
- Cola de barra de 40 grams.  
- 1 Bata (amb veta i nom) per a tallers amb algun distintiu que el/la nen/a 
reconegui fàcilment.  
- 2 caixa de mocadors de paper.  
- 2 rotllos de paper de cuina. 
- 1 Cartera petita tipus “bossa de cordes” o de màxim 10 litres.  
- Necesser per educació física amb:  

tovallola petita, sabó, got de plàstic, paquet de mocadors, pinta o 
raspall i colònia (ampolleta de plàstic).  

Es portarà, els dies d’Educació Física, a partir del dia que la mestra 
d’educació física faci la demanda. 

Porteu tot el material dins d'una bossa reutilitzable amb les nanses curtes 
per poder-la penjar a la taula, amb el nom del nen o de la nena a fora. Cal 
que el porteu el segon dia d’escola. No folreu ni poseu nom als llibres.  
 
Quadernets d’activitats:  

- Oxford Roofstops 2 Class Book ISBN - 978-01-945-030-37 

Només cal que els comprin les famílies que no participen del 
servei de compra de quaderns que ofereix l’escola.  

Al setembre es concretarà el que falta en funció de la situació de la pandèmia.  

 

 



Llibres i material que heu de comprar per als nens i les nenes 
que el curs vinent faran 3r de Primària (BLAUETS) 

Material que tothom de comprar i marcar amb el nom: 
 

- 1 arxivador de dues anelles rodones grans. (Serveix el 
del curs passat si està en bon estat) 

- 10 separadors de plàstic dur. 
- 1 carpeta amb separadors 
- 1 carpeta senzilla de plàstic, SENSE SEPARADORS I SENSE 

BOSSA. 
- Carpeta de fundes de 30 fundes (per música). 
- 7 dossiers de plàstic dur (tipus duraclip). 
- 1 barra de pega mitjana (40 g.). PRITT 
- 1 capsa de 15 ceres. Poden aprofitar les del curs passat si estan bé. 
- 1 regle de 30 cm rígid de plàstic transparent i dur (no 

serveixen els regles flexibles, ni metàl·lics, ni opacs). 
- Tisores de punta rodona que retallin bé. 

- 1 Bata (amb veta llarga i nom) per a tallers. 
 
 Quadernets d’activitats i llibres: 

 
Només cal que els comprin les famílies que no participen 
del servei de compra de quadernets que ofereix l´escola. 

- Oxford Roofstops 3 Activity Book ISBN 978-0-19-450336-5 

 

Al setembre es concretarà el que falta en funció de la situació de la 
pandèmia. 

 

 

 

 



 

Llibres i material que heu de comprar per als nens i 
les nenes que el curs vinent faran 4t de Primària 
(CASTORS) 

 

MATERIAL QUE TOTHOM HA DE COMPRAR I MARCAR AMB EL NOM. 
 

● 1 arxivador de dues anelles rodones grans. (Serveix el 
del curs passat si està en bon estat). 

● 10 separadors de plàstic dur. (Serveixen els del curs passat) 
● 1 carpeta amb separadors. 
● 1 arxivador acordió de plàstic A4. 
● Carpeta de fundes de 30 fundes (per música).Serveix la del curs 

passat. 
● 7 dossiers de plàstic dur (tipus duraclip). 
● 1 barra de pega mitjana (40 g.). PRITT 
● 1 capsa de 15 ceres. Poden aprofitar les del curs passat si estan bé. 
● 1 regle de 30 cm rígid de plàstic transparent i dur (no 

serveixen els regles flexibles, ni metàl·lics, ni opacs). 
● Tisores de punta rodona que retallin bé.Serveixen les del curs 

passat. 
● 1 Bata (amb veta llarga i nom) per a tallers. 

 
 QUADERNETS D’ACTIVITATS I LLIBRES: 

 
Només cal que els comprin les famílies que no 
participen del servei de compra de quadernets que 
ofereix l´escola. 

● Oxford Roofstops 4 Activity Book ISBN 978-0-19-4503525 
 

Al setembre es concretarà el que falta en funció de la 
situació de la pandèmia. 

 

 

 
 
 
 



Llibres i material que heu de comprar per als nens i nenes que el curs 
vinent faran 5è de Primària (MÚSTANGS) 
 
Material que tothom ha de comprar: 
- 1 arxivador acordió de plàstic A4 “Data Bank”. 
- 1 Llibreta DIN. A5 (quartilla) de 50 fulls quadriculats i tapa dura. 
- Estoig petit amb: 1 bolígraf negre, un de blau, un de verd  
i un de vermell; llapis, goma, maquineta i 1 marcador fluorescent. 
- Estoig amb: 1 capsa de colors i 1 capsa de retoladors.  
- Tisores que tallin bé, de punta rodona (serveixen les  del  
curs passat) 
- 1 barra de pega. 
- 5 duraclips de tapa dura. 
- Flauta soprano ZENON  G  (ja la tenen de l'any passat). 
- Calculadora (ha de fer: suma, resta, producte, divisió, arrel  
quadrada i ha de tenir memòries). No ha de ser científica. 
- 1 arxivador Uni-System Novocolor. 
- 10 separadors de plàstic de diferents colors per a l´arxivador Uni-System 
(serveixen els del curs passat si estan en bon estat)  
- 1 compàs, 1 semicercle, 1 escaire, 1 cartabó i 1 regle de 30 cm. 
- 1 PEN DRIVE. 
- Uns auriculars senzills 
- Carpeta de fundes de 30 fundes (per música ja la tenen del curs passat) 
 
 
Quadernet d´activitats: 
 
Només cal que el comprin les famílies que no participen del servei de compra de 
quadernets que ofereix l´escola. 
 
 
- Oxford Rooftops, Activity book 5. Ed Oxford-ISBN- 978-0-19-450368-6 
 
Tot el material ha d'anar marcat amb una etiqueta amb nom i cognoms en un 
lloc visible. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Llibres i material que heu de comprar per als nens i nenes que el curs vinent 
faran  6è de Primària (TUAREGS) 
 
Material que tothom ha de comprar: 
- 1 carpeta amb separadors tipus arxivador, acordió de plàstic, A4 Data Bank 
(serveix la del curs passat si estan en bon estat). 
- 1 Llibreta DIN. A5 (quartilla) de 50 fulls quadriculats i tapa dura. 
- Estoig petit amb: 1 bolígraf negre, un de blau, un de verd  
i un de vermell; llapis, goma, maquineta i 1 marcador fluorescent. 
- Estoig amb: 1 capsa de colors i 1 capsa de retoladors. 
- 1 tisores que tallin, amb punta rodona (serveixen les del  
curs passat) 
- 1 barra de pega 
- 5 duraclips de tapa dura (serveixen els del curs passat  
si estan en bon estat). 
- 1 arxivador Uni-System Novocolor (serveix el del curs passat 
si està en bon estat). 
- 10 separadors de plàstic de diferents colors per a l´arxivador Uni-System 
(serveixen els del curs passat si estan en bon estat). 
- Flauta soprano ZENON  G  (ja la tenen de l'any passat) 
- Calculadora (la de 5è, si algú no la té n’ha de comprar una de senzilla, que no 
sigui científica, i que tingui les funcions: suma, resta, producte, divisió, arrel 
quadrada i memòries). 
- 1 PEN DRIVE. 
- 1 compàs, 1 semicercle, 1 escaire, 1 cartabó i 1 regle de 30 com (serveixen els 
del curs passat si estan en bon estat). 
- 1 carpeta de 30 fundes (per música, no cal comprar-la ja la tenen del curs 
passat) 
 
Els estris per treballar la geometria els demanarem en el moment de fer-los servir .  
 
Quadernet d´activitats: 
 
- Oxford Rooftops, Activity book 5. Ed Oxford- ISBN-978-0-19-450368-6 (No 
cal comprar-lo ja el tenen del curs passat). 
 

 


