CEIP Joan Mas i Verd
Material a les famílies
2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL
Degut a la situació d’excepcionalitat d’aquest curs, mantindrem el material
individual fins a nova ordre.
PERSONAL
- Llibres: la llista de llibres la trobareu al tauler informatiu de l'escola i a la pàgina
web i al llistat de material individual.Heu de dur la carpeta amb els llibres dins una
bossa marcada amb el nom de l'infant ben visible.
- Bata: amb el nom, una cinta llarga d'uns 20 cm per penjar i botons a davant.
- Posar als abrics i jaquetes també una cinta d'uns 20 cm per penjar. Ha de tenir el
nom visible.
- Motxilla sense rodetes: on hi càpiga una carpeta DIN A4. Cal que la portin cada
dia encara que hi hagi aniversaris.
- Muda de roba (infants de 3 anys) amb el nom i dins una bossa de tela. Revisau
que la roba sigui adequada a la temporada.
- Una botella d'aigua petita amb “biberó” o cantimplora, amb el nom posat, per
beure diàriament i el berenar dins una carmanyola sense paper d'alumini.
- Un paquet gros de tovalloletes i una capsa de mocadors.
- Roba còmoda per facilitar l'autonomia (que es puguin posar i llevar tot sols). Per
favor, intentau evitar els cinturons, les retranques i les sabates amb cordons.

Al setembre no es pagarà quota de material, s’iniciarà amb el romanent existent.
Es passarà el cobrament a mitjan curs segons les previsions de despesa finals.
MATERIAL ESPECÍFIC 4t EDUCACIÓ INFANTIL - 3 ANYS
MATERIAL ESPECÍFIC 5È EDUCACIÓ INFANTIL - 4 ANYS
MATERIAL ESPECÍFIC 6È EDUCACIÓ INFANTIL - 5 ANYS

LL020101-0

CEIP Joan Mas i Verd
Material a les famílies
2020-2021

1r i 2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA
- Llibres de text: la llista es pot consultar al tauló informatiu de l'escola i a la
pàgina web.
- Dues carpetes de tapes dures.
- Estoig amb llapis, goma, maquineta de fer punta i pintures tipus Plastidecor.
- Estoig amb retoladors de punta prima (no punta fina), tisores, barra de cola per
aferrar.
- Bata marcada amb el nom i amb una cinta o elàstic per poder penjar-la.
- Maleta senzilla sense rodetes. Els llibres normalment resten a l'aula.
- Bloc de dibuix DIN A4.
- Quadern amb pauta Montessori DIN A4.
- Al setembre es donarà a cada alumne l'agenda escolar.
- Per Educació Física es necessita una tovallola petita dins bosseta i esportives
amb cordons (si les heu de comprar noves).
Música: carpeta de fundes (mínim 30 fundes)
Religió: Els alumnes que cursin religió han de dur el llibre La meva primera Bíblia
(Edebé) pel segon trimestre.
- Plat i tassó de plàstic fort amb el nom (per a les festes d'aniversari), que
retornaran a casa.
* Demanam que tot el material estigui amb el NOM POSAT per evitar confusions.
Al setembre no es pagarà quota de material, s’iniciarà amb el romanent existent.
Es passarà al cobrament a mitjan curs segons les previsions de despesa finals.
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3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Material individual que cada alumne ha d'adquirir :
- Llibres de text: la llista es pot consultar al tauló informatiu de l'escola i a la
pàgina web
- Diccionari de català
- Quaderns d'espiral grossos amb marge i fulls no arxivables ni amb forats
- 1 de full quadriculat
- 3 d’una ratlla
- Estoig amb: - 2 llapis número 2, goma d'esborrar i maquineta per fer punta
- bolígrafs: un de blau, un de vermell i un de verd (tipus Bic)
- pintures de colors (tipus Plastidecor o de fusta)
- retoladors de punta prima (no punta fina)
- tisores
- barra de cola per aferrar
- 3 pinzells de diferents mida (prim, mitjà i gruixut)
- Capsa aquarel·la diversos colors
- Joc de regles de 30 cm, semicercle i escaire o cartabó
- Compàs
- Bloc de dibuix DIN A4
- Dues carpetes mida foli
- Al setembre, es donarà a cada alumne l'agenda escolar
- Material de música: carpeta de fundes (almenys 30 fundes)
- Material d'Educació física: roba esportiva, esportives de cordons, tovallola i bossa
de roba per a la higiene personal
- Paquet de tovalloletes humides.
- Bata per a educació plàstica
- Plat i tassó de plàstic fort amb el nom (només el duran quan hi hagi festes
d'aniversari)
* Demanam que tot el material estigui amb el nom posat per evitar confusions.
Al setembre no es pagarà quota de material, s’iniciarà amb el romanent existent.
Es passarà al cobrament a mitjan curs segons les previsions de despesa finals.
Religió: Els alumnes que cursin religió han de dur el llibre La meva primera Bíblia
(Edebé). Carpeta de fundes de 30 i un quadern d’espiral gros d’una ratlla A4.
NOTA: Els quaderns iniciats durant els cursos anteriors poden ser reutilitzats.
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4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Material individual que cada alumne ha d'adquirir :
- Llibres de text: la llista es pot consultar al tauló informatiu de l'escola i a la pàgina web.
- Quaderns d'espiral grossos amb marge i fulls no arxivables ni amb forats:
- 2 de full quadriculat
- 2 d’una ratlla
- Estoig amb:
- 2 Llapis número 2, goma d'esborrar i maquineta per fer punta
- Bolígrafs: un de blau, un de vermell i un de verd (tipus Bic)
- Pintures de colors (tipus Plastidecor o de fusta)
- Retoladors de punta prima (no punta fina)
- Tisores
- Barra de cola per aferrar
- 3 pinzells de diferents mida (prim, mitjà i gruixut)
- Capsa aquarel·la diversos colors
- Joc de regles de 30 cm, semicercle i escaire o cartabó
- Compàs
- Bloc de dibuix gros
- Una carpeta de fundes de plàstic mida DIN-A4 (50 fulls)
- Es donarà, al setembre, l'agenda escolar a cada alumne.
- Material de música: flauta digitació alemanya, carpeta de fundes (serveix la mateixa de 3r
si la tenen)
- Material d'Educació física: roba esportiva, esportives de cordons, tovallola i bossa de roba
per a la higiene personal
- Paquet de tovalloletes humides.
- Bata per a educació plàstica
- Plat i tassó de plàstic fort amb el nom (només el duran quan hi hagi festes
d'aniversari)
* Demanam que tot el material estigui amb el nom posat per evitar confusions.
Al setembre no es pagarà quota de material, s’iniciarà amb el romanent existent. Es
passarà al cobrament a mitjan curs segons les previsions de despesa finals.
Religió: Els alumnes que cursin religió han de dur el llibre La meva primera Bíblia (Edebé).
Carpeta de fundes de 30 i un quadern d’espiral gros d’una ratlla A4.
NOTA: Els quaderns iniciats durant els cursos anteriors poden ser reutilitzats.
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5è i 6è D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Chromebook (només alumnat de 6è)
Llibres de text: la llista es pot consultar al tauler informatiu de l'escola i a la pàgina web.
- 1 Recanvi fulls quadres
- 1 Recanvi fulls de d’1 línia
- Quadern de plàstica DIN A3 (pot ser reutilitzat)
- Arxivador d’anelles
- Paquet de separadors per arxivador (mínim 10 colors)
- 50 Fundes de plàstic individuals perforades
- Carpeta amb elàstics (no cal que sigui de separadors)
- Estoig amb:
● llapis número 2
● goma d'esborrar
● maquineta per fer punta
● 4 bolígrafs tipus Bic: blau, negre, verd i vermell.
- Capsa de sabates buida per material individual:
● Pinturetes de colors (tipus Plastidecor i de fusta)
● Retoladors de punta prima (no punta fina)
● 1 retolador gruixut negre
● Tisores
● 3 pinzells de diferents mides (prim, mitjà i gruixut)
● Barra de cola per aferrar
● Estoig d’aquarel.les de 12 colors (mínim)
● Joc de regla de 30 cm, semicercle i escaire o cartabó.
● Compàs.
● Calculadora
● Etiquetes blanques (no massa grans, per posar el nom)
● 2 Retoladors velleda blau i negre (només alumnes de 6è)
● Paquet de tovalloletes humides
● Torcaboques de roba, plat i tassó de plàstic fort (per les festes d'aniversari)
- Informàtica: bosseta amb ratolí i auriculars
- Ed. Física: bosseta amb tovallola
- Educació artística: bata
- Música: flauta digitació alemanya,
- Religió: Els alumnes que cursin religió han de dur El Nou testament. Una carpeta de 30 fundes i un
quadern d’espiral gros d’una ratlla A4.
Es donarà al setembre una agenda a cada alumne.
Al setembre no es pagarà quota de material, s’iniciarà amb el romanent existent. Es passarà al
cobrament a mitjan curs segons les previsions de despesa finals.
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