
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.  

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 

A més, cal portar: 

9. Una carpeta (no és necessari que sigui amb separadors). 

10. 3 llibretes DIN A4 amb pauta de 2,5mm i MARGE (per a les assignatures de català, 

castellà i medi. Si és possible cada una amb una tapa de diferent color per 

associar-la ràpidament a l’assignatura corresponent).  

11. 1 llibreta DIN A4 quadriculada de 6x6mm i MARGE (per a l’assignatura de 

matemàtiques). 

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). 

 

 

 Aquest any s’introdueixen els bolígrafs blau i vermell (dels que es poden 

esborrar). 

 

 És necessari portar un arxivador de DUES ANELLES amb 

10 separadors de plàstic. Cal que sigui un arxivador poc 

gruixut i de tamany DINA4 ja que es quedarà SEMPRE 

a classe. Aquest arxivador serà una eina indispensable 

perquè cada alumne tingui el seu propi espai de treball.  

 

 

 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. 

 

És molt important que tot estigui marcat amb el nom de l’alumne/ 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 de mig litre, 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. 

 

 El dia d’Educació Física serà el DIMARTS al matí. Només és necessari que els nens/es 

portin el xandall de l’escola i sabatilles esportives. A més cal que portin una bossa o 

motxilleta amb una tovallola i una mascareta de recanvi. 

 

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

consulta a través de l’agenda o del correu electrònic: cpuyalto@xtec.cat 

 

 

 RECORDEM QUE L’ÚS DE LA BATA TORNA A SER OBLIGATORI.  

 

Moltes gràcies per la seva atenció i col·laboració. Resto a la vostra disposició per a 

qualsevol dubte. 

 

BON INICI DE CURS!!!! 
 

Clàudia Puyaltó (Tutora de 4t). 

 

 


