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MATERIAL COMPRAT PER L’ESCOLA AMB LA QUOTA ANUAL QUE PAGA CADA FAMÍLIA 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

Fotocòpies 

Plastificacions 

Llapis d’escriure i de colors 

Maquinetes, gomes d’esborrar 

Gomets amb formes i colors 

Pegament, cel·lo i cola 

Tisores, punxó 

Plastidecors, retoladors (aula, vileda, 

permanents) 

Ceres, pintura, aquarel·les, pinzell, rodets 

Vernís, velcro, plastilina, fang 

Fulls blancs i de colors 

Cartolines, paper de dibuix 

Paper xarol, seda, cel·lofana, ondulat, 

metal·litzat,... 

Enquadernadors, clips 

Carpeta de gomes 

Barres de maquillatge, purpurina 

Material estampació material modelatge 

Safates 

Arxivadors 

Material per reforç per diferents àrees 

Material per EE 

Material tapes àlbums 

Pals de polo de colors 

Accessoris per carnaval 

Material obra de teatre 

Material per treballar finals de trimestre (bosses, 

capses,...) material de psicomotricitat fina 

(piuets, enfilar,... 

Material per treballar hàbits (caseta, termòmetre, 

calendari, mesurador,..) aliments per diferents 

celebracions o treballs 

Estris d’higiene diària (sabó, guants, baietes,...)  

Cd’s,... 

Calculadores 

Material PML, Estimulació Parla 

Material pati (pales, galledes, cubells, pilota,...) 

Material joc simbòlic, jocs de taula 

Etiquetes, blu-tack 

Fundes de plàstic, aironfix 

Fotocòpies 

Plastificacions 

Llapis d’escriure i de colors 

Maquinetes, gomes d’esborrar 

Gomets amb formes i colors 

Pegament, cel·lo i cola 

Tisores, punxó 

Plastidecors, retoladors (aula, vileda, 

permanents) 

Ceres, pintura, aquarel·les, pinzell, rodets 

Vernís, velcro, plastilina, fang 

Fulls blancs i de colors 

Cartolines, paper de dibuix 

Paper xarol, seda, cel·lofana, ondulat, 

metal·litzat,... 

Enquadernadors, clips 

Carpeta de gomes, carpesans per arxivar 

Barres de maquillatge, purpurina 

Material estampació material modelatge 

Safates 

Arxivadors 

Material per reforç per diferents àrees 

Material per EE 

Material tapes àlbums 

Pals de polo de colors 

Accessoris per carnaval 

Material obra de teatre 

Material per treballar finals de trimestre (bosses, 

capses,...) material de psicomotricitat fina 

(piuets, enfilar,... 

Material per treballar hàbits (caseta, termòmetre, 

calendari, mesurador,..) aliments per diferents 

celebracions o treballs 

Estris d’higiene diària (sabó, guants, baietes,...)  

Cd’s,... 

Calculadores 

Material PML, Estimulació Parla 

Material pati (pales, galledes, cubells, pilota,...) 

Material joc simbòlic, jocs de taula 

Etiquetes, blu-tack 

Fundes de plàstic, aironfix 

Fotocòpies de treball complementaris i de reforç 

Plastificacions carpeta de gomes 

Arxivadors 

Fundes de plàstic, aironfix 

Clips, blu-tack, xinxetes 

Pegament, cola 

Tisores 

Plastidecors 

Retoladors fins 

Ceres, pintura tempera, aquarel·les 

Pinzells, paletes de pintura 

Vernís 

Plastilina, fang 

Fulls blancs i de colors  

Cartolines 

Paper de dibuix 

Paper xarol, paper de seda, paper cel·lofana, 

paper ondulat, paper metal·litzat 

Enquadernadors 

Cartolines, cartolines tallades 

Etiquetes 

Material estampació material modelatge 

Material tapes àlbums 

Termòmetre, mesurador,... 

Estris d’higiene diària (sabó, guants, baietes,...)  

Cd’s,... 

Material jocs de taula 

Accessoris per carnaval 

Material obra de teatre 

 

Altre material necessari per tallers,... 

 

 

Mínim comú a classe: 

Llapis d’escriure i de colors, maquinetes, gomes 

d’esborrar, retoladors,... 

Fotocòpies de treball complementaris i de reforç 

Plastificacions carpeta de gomes 

Arxivadors 

Fundes de plàstic, aironfix 

Clips, blu-tack, xinxetes 

Pegament, cola 

Tisores 

Plastidecors 

Retoladors fins 

Ceres, pintura tempera, aquarel·les 

Pinzells, paletes de pintura 

Vernís 

Plastilina, fang 

Fulls blancs i de colors  

Cartolines 

Paper de dibuix 

Paper xarol, paper de seda, paper cel·lofana, 

paper ondulat, paper metal·litzat 

Enquadernadors 

Cartolines, cartolines tallades 

Etiquetes 

Material estampació material modelatge 

Material tapes àlbums 

Termòmetre, mesurador,... 

Estris d’higiene diària (sabó, guants, baietes,...)  

Cd’s,... 

Material jocs de taula 

Accessoris per carnaval 

Material obra de teatre 

 

Altre material necessari per tallers,... 

 

 

Mínim comú a classe: 

Llapis d’escriure i de colors, maquinetes, gomes 

d’esborrar, retoladors,... 

 


