
 
 
 

LLISTAT DE MATERIAL CURS 2019-20 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓ INFANTIL  (3 ANYS) 
Quantitat Material 

1 Bata (embotonada davant i amb gomes als punys amb una cinta all 
coll per penjar-la i el nom posat). 

1 Una motxilla petita ( sense rodes) pel berenar amb el nom posat. 
1 Paquet gran de tovalloletes humides 
1 Muda completa (també sabates amb velcro) amb el nom posat dins 

una bossa que també ha de dur el nom posat. 
1 Pilota mida futbol de goma fluixa. 
1 Parell de calcetins de psicomotricitat amb el nom posat. 
1 Quadern amb espiral  de 10 fulls A3 + de paper  per  “ACUARELA ” 

de la marca Guarro, 370 g/m2). com el de la foto .  

 
 
 
 
 

 

  

   LA  REUNIÓ  DE PRINCIPI DE CURS  SERÀ EL DIVENDRES 6  DE SETEMBRE  A 
LES  09 HORES . (  PREFERENTMENT  SENSE INFANTS ) 

Per qüestions d'organització d'aula, per favor , entregueu el material ABANS del primer dia              
de classe. 

Palmanyola, juny de 2019 
 
 
 
 



 
 
 

LLISTAT DE MATERIAL CURS 2019-20 
 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL (4 ANYS) 
Quantitat Material 

1 Bata (embotonada davant i amb gomes als punys, amb una 
cinta al coll per penjar-la i el nom posat). 

1 Motxilla petita (sense rodes) pel berenar amb el nom posat. 
1 Muda completa (també sabates amb velcro) amb el nom posat 

dins una bossa que també ha de dur el nom posat. 
1 Un joc de poals i pales.  
1 Parell de calcetins de psicomotricitat amb el nom posat. 
1 Rotllo de paper de cuina. 
1 Paquet gran de tovalloletes humides. 
2 Sobre de 6 fulls  A3 de paper  per  “ACUARELA” Guarro, 

sense  espiral  de 370 grams.  

 
1 Capsa de mocadors de paper 

 
 
 
 

  

LA REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS SERÀ EL DIVENDRES 6 DE SETEMBRE A               
LES  09 HORES . (  PREFERENTMENT  SENSE INFANTS ) 

Per qüestions d'organització d'aula, per favor, entregueu el material ABANS del primer dia             
de classe. 

 
 

Palmanyola, juny de 2019 
 
 
 

 



 
 
 

LLISTAT DE MATERIAL CURS 2019-120 
 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL (5 ANYS) 
Quantitat Material 

1 Bata (embotonada) davant i amb gomes als punys, amb una 
cinta al coll per penjar-la i el nom posat) 

1 Motxilla petita (sense rodes) pel berenar amb el nom posat. 
1 Un joc de poals i pales  
1 Parell de calcetins de psicomotricitat amb el nom posat. 
1 Rotllo de paper de cuina 
1 Paquet gran de tovalloletes humides. 
1 Sobre de 6 fulls  A3 de paper  per  “ACUARELA” Guarro, 

sense  espiral  de 370 grams. 
 

 
 

 

LA REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS SERÀ EL DIVENDRES 6 DE SETEMBRE A               
LES  09 HORES . (  PREFERENTMENT  SENSE INFANTS ) 

Per qüestions d'organització d'aula, per favor, entregueu el material ABANS del primer dia             
de classe. 

 
Palmanyola, juny de 2019 


