
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)  

• 20 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 plastidecors 24 colors (BIC).  

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

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

• 1 galleda i 1 pala per jugar amb la sorra (que siguin MOLT resistents).  

• 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.  

• 1 bosseta de roba, un tovalló i la carmanyola amb l'esmorzar, tot marcat 
amb el nom. 

• 1 tovallola petita amb beta, amb el nom. 

 

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-4 (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)  

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

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

• 1 galleda i 1 pala per jugar amb la sorra (que siguin MOLT resistents).  

• 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.  

• 1 bosseta de roba, un tovalló i la carmanyola amb l'esmorzar, tot marcat 
amb el nom. 

• 1 camió de plàstic gran  

                                                        
• 1 tovallola petita amb beta, amb el nom. 
 
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/ES)  

 

• 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 paquet 20 retoladors prims (Noris Staedtler)  

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

• 1 galleda i 1 pala per jugar amb la sorra (que siguin MOLT resistents).  

• 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.  

• 1 bosseta de roba, un tovalló i la carmanyola amb l'esmorzar, tot marcat 
amb el nom. 

• 1 tovallola petita amb beta, amb el nom. 

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

 

 

 

 

 


