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A continuació, us mostrem el document que ha elaborat la Comissió Econòmica, secció  

pertanyent al Consell Escolar (format per representants del sector de pares i d’Escola), després 

de l’acord a què es va arribar en el Consell Escolar del passat 30-10-2014. Es tracta d’una llista 

aproximada del material que es té socialitzat i del que s’usa i es compra individualment per als 

alumnes de la nostra escola, per tal que puguin desenvolupar amb normalitat la seva activitat 

d’ensenyament-aprenentatge. 

Abans, però, voldríem destacar alguns aspectes: 

 La llista real de material només es pot fer després d’un curs acadèmic perquè la 

compra i ús de material és variable, sempre va en funció de les programacions inicials 

o de les necessitats i ritmes reals d’aprenentatge dels nostres alumnes. 

 Sempre busquem els proveïdors més econòmics però sense perdre la qualitat del 

material que comprem, per això hem afegit a LYRECO com a nou proveïdor. 

 Amb l’altre proveïdor, EL RUC SAVI, fem una gran comanda al mes de juliol perquè el 

descompte que ens fan és del 20%. La resta de comandes són més lleugeres quant a 

volum i el descompte aconseguit és del 3%.  

 Tot i aquestes rebaixes, no es compensa la pujada d’IVA al 21% que, des del juliol de 

2012, afecta directament a la compra de material escolar (com ja es va demostrar 

numèricament i amb exemples en el Consell Escolar del 30-10-2014). 

 El Cicle on es compra més material és el d’Educació Infantil. Les dotacions internes així 

ho contemplen i la despesa s’equilibra al llarg de l’escolarització. 

 La llista que es mostra a continuació és àmplia i general perquè engloba tots els cursos 

i cicles que tenim a l’escola, des de P3 fins a 6è. És més aviat una aproximació a què 

comprem i a què utilitzen realment els nostres alumnes. 

 

o Material socialitzat, és a dir, que l’escola té i l’usen els alumnes contínuament, dins de l’aula. 

Aquest material no surt de l’escola perquè ha d’estar a l’abast de tots els alumnes del nivell 

cicle que ho requereixin, sempre, cada dia: 

Tisores d’aula, tisores amb formes, tisores individuals, enganxalls, diccionari de català, 

diccionari de castellà, diccionari d’anglès, diccionari de sinònims-antònims, diccionari bilingüe, 

calculadores, material de matemàtiques (transportador, escaire i cartabó), compàs, pinzells de 

totes les mides, colors, retoladors, guixos, grapadora, cel·lo i màquina per usar-lo, llapis de 

colors, plastidecors, paper d’embalar i fer murals, regle, material d’Educació Física (pitralls, 

mocadors, pilotes d’espuma, pilotes de plàstic, cordes, piques, matalassos grans i petits, 

ringos, frisbis, pilotes de futbol sala, pilotes de bàsquet, pilotes de voleibol, pilotes de rugbi, 

pilotes d’handbol, tanques, cercles normals, cercles de rítmica, indiaques, testimonis, 

jabalines, bats de beisbol, pilota de tennis, estics i discs, porteries d’hoquei i inversions per 

material malmès), safates, carpesans, esborradors, llapis, bolígrafs, gomes, màquines de treure 

punta, cinta adhesiva, afila llapis, plastilina, xinxetes, joguines per als alumnes d’Educació 

Infantil, rellotge d’aula, sabó per a les mans, jocs de sobretaula pels patis dins de l’aula quan 

plou, llibres de la biblioteca d’aula, llibres d’aula i maletes viatgeres, material específic de 



biblioteca, revistes escolars, revistes infantils, màquina de fer forats, carpetes per a informes a 

Educació Infantil, etc. 

Aquest material no es compra cada curs però sí es renova periòdicament per tal que estigui en 

bon estat. A vegades es fan inversions per adquirir noves dotacions d’aula o de cicle. Al llarg 

dels cursos, cicles i nivells, aquest equilibri entre compra i renovació de material es va 

regulant. 

 

o Material personal per als alumnes, que usen a l’aula i fora d’ella. També hi comptem els 

materials usats per a fer treballs, àlbums, tot allò que s’emporten a casa, etc: 

Agenda personal, llibretes per a totes les àrees que ho requereixin, cartolines de diferents 

mides i colors, grapes, espirals, enquadernadors, material i eines d’hort, material de plàstica 

específic, tapes per als àlbums, cordills i llanes, carpetes de deures, carpetes d’Arts&Craft, cola 

blanca, fundes de plàstic per a emmagatzemar documents o fitxes, fang, pintures; fulls din A4 i 

fotocòpies per a fitxes, dossiers i exàmens; material específic de carnestoltes o per a altres 

festes, purpurina, etiquetes, paper vegetal, velcro, làmines de dibuix, seda de colors, pals de 

polo, cinta identificativa per als alumnes d’Educació Infantil quan fan sortides escolars, ràfia 

sintètica, llapis de dibuix, vernís, material per maquillar, gomets, cera dura i cera tova per 

pintar, fulls din-A3, fulls amb pauta, fulls quadriculats, etc. Com ja hem dit anteriorment, 

aquest material es pot comprar diverses vegades en funció de la planificació inicial, o també 

segons les adaptacions o necessitats que es puguin tenir al llarg del curs. 

 

o Material d’escola que s’usa per als nens i nenes: 

Màquina de plastificar, màquina de fotocopiar, ordinadors d’aula, ordinadors de l’aula 

d’informàtica, mobiliari d’aula i del gimnàs, 2 tablets per Educació Especial i USEE, 23 netbooks 

per a treballar la competència digital individualment, màquina per enquadernar, guillotina, etc. 

Per a comprar aquest material s’usen dotacions extraordinàries, no els diners corresponents a 

la quota de material. Tampoc s’empren els diners d’aquesta quota per al material del 

professorat, manteniment d’informàtica (tòners, reparacions, tècnic específic els cursos 12-13 i 

13-14...), monitora d’Hort i Biblioteca del curs 12-13 i 13-14, etc.  

Evidentment, la quota de sortides es destina únicament a sortides (entrades, tallers i autocars) 

i el cost de les Colònies escolars es destina exclusivament a pagar la factura corresponent, tant 

de la casa com de l’autocar. 

Cal dir que aquesta llista és un recull de tot el material escolar que podem trobar a les 

diferents factures de compra de material, corresponents als diferents Cicles. Les quantitats 

exactes i el cost final de tot plegat, com ja hem dit,  tan sols es poden valorar al final d’un curs, 

quan es fa l’estudi de la despesa final, recopilant totes les factures, tiquets, recomptant 

fotocòpies, etc. I això és el que precisament es va presentar al Consell Escolar, únic òrgan 

representatiu i legal que engloba tots els àmbits de la Comunitat Educativa, el passat 30 

d’octubre del 2014. 

Esperem que aquesta carta, aprovada per unanimitat pel Consell Escolar el passat 12 de 

novembre de 2014, hagi estat clara i hagueu resolt els vostres dubtes. 

Atentament,            

                             Comissió Econòmica 


