MATERIAL
2020-2021
MATERIAL P3 EDUCACIÓ INFANTIL

Quantitat
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Material llibreria

PVP

Plastilina JOVI gran color vermell. Ref. 22148.
Capsa de 12 pintures al temp (témperas) sòlides PLAYCOLOR ONE. INSTANT. Ref. 10731.
(Cada cera marcada amb el nom).
Tisores KAIKUT. Ref.28067 (Marcat amb el nom).
Capsa individual de 12 plasticeres. PLASTIDECOR. Ref. 10009 (Cada plastidecor marcat amb
el nom).
Capsa de retoladors STAEDTLER Noris 12 Jumbo. Ref. 340WP12. (Cada retolador marcat
amb el nom).
Tub de pega barra 40 gr. INSTANT. Ref. 13001 (Marcat amb el nom).
Funda multitaladro Elba transparent tamany foli.
Llapis STAEDTLER Noris Club Jumbo triangular. Ref. 119. (Marcat amb el nom).
Rotlle Cel·lo APLI 2mm

PREU Total
PREU Descompte
Material complementari

Quantitat

29,25€

24,86€

*4
*2

Fotografies mida carnet amb el nom darrera.
Paquets de tovalloletes humides.

*1
*1
*1

Capses grans de mocadors de paper.
Rotllos de paper de cuina.
Bossa de recanvi de roba (no una de plàstic, ni motxilla) marcada amb el nom, amb una
muda (jersei, pantalons, faldilla, calces, calçotets, mitjons i sabates); tot marcat.
Bata qualsevol per fer servir en dies d’activitat de plàstica.
Bidó d’aigua plàstic dur màxim 500 ml.
(Marcat amb el nom)

*1
1

1

Estoig de tres compartiments.
(Marcat amb el nom)

El tutor/a concertarà una trobada (dilluns dia 7 de setembre de 8h a 10h) i com a mínim una entrevista
personal amb els tutors legals durant el curs.
Les famílies que no hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar només
la carpeta del 1r trimestre i el llibre de religió, més tot el material marcat amb un* (tot amb el nom).
Les famílies que Sí l’hagin comprat a l’escola, només hauran de portar el material marcat amb un*. El mateix
dia 7 el tutor/a els hi farà entrega de les carpetes del 2n i 3r trimestre i el material per tal de poder posar-hi el
nom.
Cal portar aquest material:
Dilluns dia 7 de setembre de 8h a 10h (durada aprox. 10 minuts).
Edifici del Parvulari (entrada per Marià Benlliure).
Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

MATERIAL
2020-2021
MATERIAL P4 EDUCACIÓ INFANTIL

Quantitat

Material llibreria

PVP

1

Llapis STAEDTLER Triplus Slim. Ref. 118. (Marcat amb el nom).

1

Plastilina JOVI gran color groc. Ref. 72/02.

1

Tub pega barra 40 gr. INSTANT. Ref. 13001. (Marcat amb el nom).

1
1

Capsa individual de 12 plasticeres. PLASTIDECOR. Ref. 10009 (Cada plastidecor marcat amb el nom).
Paquet de 100 unitats de Fulls de colors “surtido pastel”- 80 gr. Ref.11302

1

Goma Milan CMM430. (Marcat amb el nom).

1
1
1
1

Capsa ceres grasses MANLEY 15 u. Ref. MNC00055. (Cada cera marcada amb el nom).
Estoig de retoladors 20 colors STAEDTLER. Ref. 326WP. (Cada retolador marcat amb el nom).
Pinzell JOVI 12. Ref. 8212. (Marcat amb el nom).
Tisores KAIKUT. Ref.28067 (Marcat amb el nom).

PREU Total
PREU Descompte
Quantitat

31,75€
26,99€

Material complementari

*3

Fotografies mida carnet amb el nom darrera.

*2

Paquets de tovalloletes humides.

*1

Capses grans de mocadors de paper.

*1

Rotllos de paper de cuina.

*1

Paquet de bosses de plàstic transparents de 30x40 (aprox.).

*1

Bossa de recanvi de roba (no una de plàstic, ni motxilla) marcada amb el nom, amb una muda (jersei,
pantalons, faldilla, calces, calçotets, mitjons i sabates); tot marcat.
Bata qualsevol per fer servir en dies d’activitat de plàstica.

*1
1

1

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

El tutor/a concertarà una trobada (dimarts dia 8 de setembre de 8h a 10h) i com a mínim una entrevista
personal amb els tutors legals durant el curs.
Les famílies que no hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar només
la carpeta del 1r trimestre i el llibre de religió, més tot el material marcat amb un* (tot amb el nom).
Les famílies que Sí l’hagin comprat a l’escola, només hauran de portar el material marcat amb un*. El mateix
dia 8 el tutor/a els hi farà entrega de les carpetes del 2n i 3r trimestre i el material per tal de poder posar-hi el
nom.
Cal portar aquest material:
Dimarts dia 8 de setembre de 8h a 10h (durada aprox. 10 minuts).
Edifici del Parvulari (entrada per Marià Benlliure).
Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

MATERIAL
2020-2021
MATERIAL P5 EDUCACIÓ INFANTIL

Quantitat

Material llibreria

PVP

1

Llapis grafit STAEDTLER 120 Noris 2-HB. Ref.120-2 (Marcat amb el nom).

1

Plastilina JOVI gran color blau. Ref. 22160.

1

Carpeta de plàstic Elba amb gomes DINA-4. (Marcat amb el nom).

1
1

Carpeta de plàstic Office Box amb gomes DINA-5. (Marcat amb el nom).
Estoig de retoladors 20 colors STAEDTLER. Ref. 326WP. (Cada retolador marcat amb el nom).

1

Capsa individual de 18 plasticeres. PLASTIDECOR. Ref. 8757711. (Cada plastidecor marcat amb el nom).

1

Paquet de 100 unitats de Fulls blancs- 80 gr.

1
1

Capsa ceres grasses MANLEY 15 u. Ref. MNC00055. (Cada cera marcada amb el nom).
Tub pega barra 40 gr. INSTANT. Ref. 13001. (Marcat amb el nom).

1

Goma MILAN Ref.CMM430. (Marcat amb el nom).

1

Maquineta MILAN amb dipòsit. Ref..20161912. (Marcat amb el nom).

1

Tisores KAIKUT. Ref.28067 (Marcat amb el nom).

1

Capsa d’aquarel·les de 12 MILAN .(Marcat amb el nom).

1

Block Sadipal manualitats 10 fulls paper de seda. Ref.05979

PREU Total
PREU Descompte
Quantitat

41,06€
35,36€

Material complementari

*

Fotografies mida carnet amb el nom darrera.

*2

Paquet de tovalloletes humides.

*1

Capsa grans de mocadors de paper.

*1

Rotllo de paper de cuina.

*1

Bossa de recanvi de roba (no una de plàstic, ni motxilla) marcada amb el nom, amb una muda (jersei, pantalons,
faldilla, calces, calçotets, mitjons); tot marcat.
Bata qualsevol per fer servir en dies d’activitat de plàstica.

3

*1
1

1

Bidó d’aigua plàstic dur màxim 500 ml.
(Marcat amb el nom)
Estoig de tres compartiments.
(Marcat amb el nom)
El tutor/a concertarà una trobada (dimecres dia 9 de setembre de 8h a 10h) i com a mínim una entrevista personal amb els tutors legals
durant el curs.
Les famílies que no hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar només la carpeta del 1r trimestre i
el llibre de religió, més tot el material marcat amb un* (tot amb el nom).
Les famílies que Sí l’hagin comprat a l’escola, només hauran de portar el material marcat amb un*. El mateix dia 9 el tutor/a els hi farà
entrega de les carpetes del 2n i 3r trimestre i el material per tal de poder posar-hi el nom.
Cal portar aquest material:
Dimecres dia 9 de setembre de 8h a 10h (durada aprox. 10 minuts).
Edifici del Parvulari (entrada per Marià Benlliure).
Centre concertat a EI, EP i ESO amb la Generalitat de Catalunya. Batxillerat privat.

Plaça de la Pastoreta, 10

43205 Reus

Tel.: 977 75 46 06

Fax: 977 75 62 19

lasallereus@lasalle.cat

