MATERIAL P3
2021-2022

Quantitat

Material llibreria
Capsa de retoladors Staedtler Noris 12 jumbo Ref. 340wp12

PVP

1
Capsa individual de 12 Plastidecor Ref. 10009
1
Capsa de 12 pintures temperes sòlides Playcolor one. Instant. Ref. 10731
1
Llapis Staedtler Noris club Jumbo triangular Ref. 119
1
Tisores Kaikut Ref. 28067
1
Tub de pega barra 40 gr. Instant Ref. 13001
1
Rotlle celo Instant 2mm
1
Goma Milan Ref. CMM430
1
Plastilina Jovi gr. 180 color (verd i marró)
1
Pinzell escolar Jovi Ref. 807
1
Planxa de goma eva (groc, vermell i lila)
1
Pasta Das 500gr (color blanc)
1
Bosseta “limpiapipas” (colors variats)
1
Paquet de 100 u. fulls blancs-80gr. ENRI
1
Pissarreta “velleda” blanca DINA4 més retolador i esborrador.- BIC
1
Paper de seda Block Sadipal manualitats 10 fulls Ref. 05979
1
Bosseta de plomes de diferents colors
1
Bosseta d'ulls mòbils
1
Rodet per pintura llarg Ref. 543
1
Bloc de cartolines de colors 10 fulls DNA4
1
56,20€
PREU Total
47,77€
PREU Dte.15%
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MATERIAL P3
2021-2022
Quantitat
*3

Material complementari
Fotografies mida carnet amb el nom darrera

*2

Paquets de tovalloletes humides

*1

Capses grans de mocadors de paper

*2

Rotllos de paper de cuina

Xandall de l’escola (marcat amb el nom)
Més informació sobre el procés de compra de la roba escolar.
Bata de l’escola (marcada amb el nom)
Més informació sobre el procés de compra de la roba escolar.
Motxilla de l’escola (marcada amb el nom)
Més informació sobre el procés de compra de la roba escolar.
*1

Bossa de recanvi de roba ( marcada amb el nom)
Amb una muda (jersei, pantalons, faldilla, calces, calçotets, mitjons i sabates). Tot
marcat amb el nom.

*1

Bata de plàstic (marcada amb el nom)

1

Bidó d’aigua plàstic dur màxim 500 ml (marcat amb el nom)
Estoig de tres compartiments (marcat amb el nom)

1

El MATERIAL LLIBRERIA hi ha l’opció de comprar-lo a través de la pàgina web de
l’escola entre el 5 i el 23 de juliol. En aquest cas, el dia 6 de setembre, en què vindran a
conèixer la tutora, únicament hauran de portar el MATERIAL COMPLEMENTARI que
està marcat amb un *, ja que la resta de material se’l trobaran a l’aula el primer dia de curs.
Les famílies que optin per no comprar-ho a l’escola, el dia 6 de setembre, en què vindran a
conèixer la tutora, hauran de portar el MATERIAL LLIBRERIA i el MATERIAL
COMPLEMENTARI que està marcat amb un *.
Cal portar aquest material:
Dimecres dia 6 de setembre de 8h a 10h (durada aprox. 10 minuts).
Edifici del Parvulari (entrada per Marià Benlliure).
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