EDUCACIÓ INFANTIL P5 – CURS 2022‐2023
MATERIAL que cal que vagi marcat amb NOM I COGNOM de l’alumne/a
‐ Una bata (segons el model de l'Escola)
‐ Una bossa de roba per posar l’esmorzar i una altra pel berenar
‐ Una cantimplora que hauran de portar plena d’aigua de casa cada matí
‐ Un raspall de dents amb funda dins d’una bosseta de roba o estoig amb cremallera
(10 x 20 aprox.)
‐ Tres carpetes de plàstic Duraclip: 2 de 60 fulls i 1 de 90 fulls
‐ Una carpeta amb gomes mida DIN A4 pel préstec de lectura
‐ La carpeta transparent DIN A5 del curs passat, per portar les notes
‐ Dues fotografies tipus carnet (amb el nom darrera)
‐ Equip d'Educació Física: pantalons, samarreta i xandall
(La roba esportiva la podeu adquirir a través de la intranet de l’escola)

MATERIAL que no cal marcar perquè serà d'ús comunitari
‐ Dos tubs de pasta de dents
‐ Dues pegues de barra grans (preferiblement marca Pritt, les altres no enganxen massa bé)
‐ Un paquet de tovalloletes humides
‐ Pissarra Velleda 20x30 cm amb retolador i esborrador
‐ Més endavant us farem arribar un llistat de material de la natura per tal que ens ajudeu
a crear nous espais d’aprenentatge a l’aula

En els rebuts dels mesos d’octubre, gener i abril hi haurà un càrrec de 15,90 € corresponent al
material didàctic comú que s’utilitzarà a la classe durant aquest curs.
El material de suport d’anglès “Jumping Clay” el comprarà l’escola i quan arribi se’ls farà un càrrec
de 20,00 € en el rebut.

Podeu fer la compra del material a l'Abacus del CC Finestrelles
del 16 de juliol al 8 de setembre amb un 15% de descompte
Abacus CC Finestrelles: Laureà Miró, núm. 4 d'Esplugues de Llobregat
Horari de 9:30 a 22:00 h. de dilluns a dissabte
Mail: finestrelles@abacus.coop

