
Benvolgudes famílies, 

Amb motiu de l’inici del nou curs escolar, em poso en contacte amb vostès per tal de fer 

un recordatori d’aquells aspectes claus que cal tenir en consideració per tal de garantir un 

bon funcionament. Recordem que ens trobem en un context complex i que per tant, és 

molt important seguir aquestes indicacions. 

 Cal que els alumnes portin un estoig amb: 

1. Llapis 

2. Goma 

3. Maquineta 

4. Regle plana de 20 cm 

5. Tisores de punta rodona 

6. Cola de barra 

7. Colors de fusta 

8.  Retoladors 

TOT AMB EL NOM POSAT 

A més, cal portar: 

9. Una carpeta (millor si és amb separadors per facilitar l’organització). 

10. Tres llibretes (DIN A4) amb pauta Montessori i amb MARGES (si és 

possible cada una amb una tapa de diferent color per associar-la 

ràpidament a l’assignatura corresponent).  

11. Una llibreta (DIN A4) amb una quadrícula de 0,5 cm i AMB MARGE.  

12. Un paquet de mocadors i un paquet de tovalloletes (es quedaran a la 

classe). 

13. Un paquet de tovallons de paper (només pels alumnes que es queden al 

menjador). 

 

 És necessari portar un arxivador de DUES ANELLES amb 10 separadors de plàstic. Cal 

que sigui un arxivador poc gruixut i de tamany DIN A4 ja que es quedarà SEMPRE 

a classe. Aquest arxivador serà una eina indispensable perquè cada alumne tingui el seu 

propi espai de treball. D’aquesta manera minimitzarem el contacte amb el material de la 

resta de companys/es. 

 

 

 

 

 

 

 

 Caldrà portar una capseta de ceres i aquarel·les dins d’un “necesser” de plàstic com el que 

es mostra a continuació. RECORDEU POSAR EL NOM AL NECESSER. 

 

  



Demanem si us plau que des del primer dia d’escola faciliteu una segona mascareta dins 

d’una bossa que els alumnes guardaran a la motxilla  per tenir-la en cas de que es faci 

malbé la mascareta principal. 

 

 

 

 

 

 

És molt important que tot estigui marcat amb el nom de l’alumne/a per evitar pèrdues i per 

tal de minimitzar al màxim possible el contacte físic del material aliè. 

D’altra banda: 

 Hauran de dur una ampolla de plàstic amb aigua, que hauran de portar plena de 

casa cada dia i la guardaran a la motxilla. En la mesura del possible es recomana 

que els infants no la reomplin a l’escola. 

 

 Per tal de comunicar-me qualsevol dubte o suggeriment, podeu realitzar la vostra 

consulta a través de l’agenda. 

 

Aquest curs  SÍ que s’utilitzarà la bata. 

  

Moltes gràcies per la seva atenció i col·laboració. 

 

 

 

 

BONES VACANCES, ENS VEIEM AL SETEMBRE!!! 

 

Clàudia Puyaltó (Tutora de 4t). 

 


