MATERIAL
2019-2020
MATERIAL P3 EDUCACIÓ INFANTIL

Quantitat
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Material llibreria

PVP

Plastilina Jovi gran color vermell
Capsa de ceres grasses Manley 15 colors
Tisora Staedtler petita. Ref. 965 14 NBK
Capsa individual de 12 plasticeres. PLASTIDECOR.
Capsa de retoladors Staedler 12 JUMBO.
Tub pega barra 40 gr Instant.
Funda multitaladro Elba transparent tamany foli.
Planxa de foam gran (groc i vermell)
Cartolina gran (groc, vermell i taronja)
Paquet de 50u cartolines blanques DINA 4 Canson

PREU Total
PREU Descompte
Material complementari

Quantitat

29,15€

24,8€

*4
*1
*2

Fotografies mida carnet amb el nom darrera.
Fotografia actual (mida 10X15).
Paquets de tovalloletes humides.

*2
*2
*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); tot marcat.
Tovallola petita (mida bidet) marcada i amb tireta que passi pel canell.
Bata qualsevol per fer servir en dies d’activitat de plàstica.
Got de plàstic amb el nom.
Colònia en esprai de 125 ml aproximadament.

*1
*1
*1
*1

El tutor/a concertarà, al menys, dues entrevistes personals amb els pares. Una abans d’iniciar el curs amb els
alumnes (dia 4 de setembre de 8h a 10h) i una altra al llarg del curs. Les famílies que no hagin comprat els
llibres i el material mitjançant la web de l’escola, l’hauran de portar i entregar-lo el mateix dia 4 a la tutora. Les
famílies que Sí l’hagin comprat a l’escola, només hauran de portar el material marcat amb un*
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.
Cal portar aquest material:
Dimecres dia 4 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
2019-2020
MATERIAL P4 EDUCACIÓ INFANTIL

Quantitat

Material llibreria

PVP

1

Llapis Staedtler TRIPLUS SLIM.

1

Plastilina Jovi gran color groc.

1

Tub pega barra 40 gr. Instant.

1
1

Capsa individual de 12 plasticeres Plastidecor.
Paquet de 100 unitats de Fulls de colors- 80 gr.

1

Goma Milan 430.

1
1
1
1
2
1

Capsa ceres grasses Manley 15 u.
Planxa de foam gran (taronja i verd).
Cartolina gran (verd, blau i rosa).
Paquet de pals de gelat plans de 50 U. De color fusta natural Ref. 120300.
Paquets de seda de diferents colors. Block Sadipal manualitats deu fulles. Ref. 05979.
Estoig de retoladors 20 colors Staedtler Ref. 326WP20.

PREU Total
PREU Descompte
Quantitat

31,9€
27,2€

Material complementari

*3

Fotografies mida carnet amb el nom darrera.

*2

Paquets de tovalloletes humides.

*2

Capses grans de mocadors de paper.

*2

Rotllos de paper de cuina.

*1
*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.
Tovallola petita (mida bidet) marcada i amb tireta que passi pel canell.

*1

Bata qualsevol per fer servir en dies d’activitat de plàstica.

*1

Got de plàstic amb el nom.

*1

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

El tutor/a concertarà, al menys, dues entrevistes personals amb els pares. Una abans d’iniciar el curs amb els
alumnes (dia 5 de setembre de 8h a 10h) i una altra al llarg del curs. Les famílies que no hagin comprat els
llibres i el material mitjançant la web de l’escola, l’hauran de portar i entregar-lo el mateix dia 5 a la tutora. Les
famílies que sí l’hagin comprat a l’escola, només hauran de portar el material marcat amb un*
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.
Cal portar aquest material:
Dijous dia 5 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
2019-2020
MATERIAL P5 EDUCACIÓ INFANTIL

Quantitat

Material llibreria

PVP

2

Llapis grafit Noris Dotz.2-HB. Staedtler.

1

Plastilina Jovi gran color blau.

1

Carpeta de plàstic Carchivo amb gomes DINA-4.

1
1

Carpeta de plàstic Carchivo amb gomes DINA-5.
Estoig de retoladors 20 colors Staedtler Ref. 326WP20

1

Capsa individual de 18 plasticeres. Plastidecor Ref. 875771.

1

Paquet de 100 unitats de Fulls blancs- 80 gr. Enri.

1
1

Capsa ceres grasses Manley 15 u. Ref. MNC 00055
Tub de pega barra 40 gr Instant.

1

Goma Milan 430.

1

Maquineta Milan amb dipòsit. Cod.20161912.

3

Planxa de foam gran (blau, negre i rosa).

1

Cartolina gran (blanc, negre i lila).

1

Paquets de paper de seda diferents colors. Block Sadipal manualitats deu fulles. Ref 05979

2

Capsa d’aquarel·les Milan 12 colors.

PREU Total
PREU Descompte
Quantitat

41,2€
35€

Material complementari

*

Fotografies mida carnet amb el nom darrera.

*1

Paquet de tovalloletes humides.

*1

Capsa grans de mocadors de paper.

*1

Rotllo de paper de cuina.

*1
*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.
Tovallola petita (mida bidet) marcada i amb tireta que passi pel canell.

*1

Bata qualsevol per fer servir en dies d’activitat de plàstica.

*1

Got de plàstic amb el nom.

3

*2

Paquets de tovalloletes humides.
El tutor/a concertarà, al menys, dues entrevistes personals amb els pares. Una abans d’iniciar el curs amb els
alumnes (dia 6 de setembre de 8h a 10h) i una altra al llarg del curs. Les famílies que no hagin comprat els
llibres i el material mitjançant la web de l’escola, l’hauran de portar i entregar-lo el mateix dia 6 a la tutora. Les
famílies que sí l’hagin comprat a l’escola, només hauran de portar el material marcat amb un*
Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge,
aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.
Cal portar aquest material:
Divendres dia 6 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

