
LLISTAT MATERIAL CICLE EDUCACIÓ INFANTIL – CURS 2020-2021 

 

o 2 llapis STAEDLER: P3 de forma triplus i P4  I P5 HB2 
o 2 gomes (esborrar) 

o 1 punxó/ 1 estoreta 
o 1 maquineta 

o Tisores 
o 2 barres de cola 

o Guixos de colors variats (P3 gruixuts) 
o 1 paquet de 500 fulls blans de 80 grams 

o Fulls de colors: 10 grocs, 10 verd, 10 vermell, 10 blau, 10 rosa, 10 
lila 

o 2m de Velcro de doble cara 
o 1 capsa de plastidecor de 16 colors (P3 de forma triplus) 

o 1 capsa de 12 retoladors (P3 gruixuts) 
o 1 capsa de ceres marca MANLEY 

o 3 pinzells: gruixut, mitjà i prim 

o 1 rodet petit 
o 1 pot de vernís (250 ml) 

o 1 pot de cola blanca (250 ml) 
o Plastilina dels colors bàsics (groc, blau, blanc, verd) 

o Capsa de clips 
o Capsa de grapes 22/6 

o Tempera (pots); vermell, blau, groc, verd, blanc, negre 
o Tempera sòlida pack de 12 colors 

o Estoig d’aquarel·les de 12 colors 
o Bloc de cartolines de 12 colors 

o Bloc de paper xarol de 12 colors 
o Bloc de paper de seda de 12 colors 

o Bloc de paper crespó de 12 colors 
o Bloc de paper cel·lofana  de 12 colors 

o 1 cinta adhesiva 

o 20 fulls de paper de dibuix  DIN-A 3 (P4 i P5) 
o 40 fulls de paper de dibuix DIN-A3 (P3) 

o 20 fulls de paper de dibuix  DIN-A4 (P4 i P5) 
o 1 paquet de blue tack 

o Rotllo petit de 3m de aeron-fix 
o Corda, llana o cinta 

o Comets de colors i formes variades 
o 3 enquadernadors 

o 20 ful per plastificar DIN-A4 
o Fang (pastilla petita) 

o 1 trencaclosques adaptat a l’edat 
o 1 joc de construcció 

o 1 joc d’enfilar 
o 1 cotxe (Miniland) 

o 1 nino/a (tipus Nenuco) 



o 1 joc de fireta 

o 1 conte de lectura 
o P3: imatges i paraules en lletra de pal 

o P4: imatges i frases en lletra de pal 
o P5: imatges i frases en lletra de pal i lligada 

o Jocs de pati  
o Pissarreta blanca amb retoladors verd, blau i vermell 

o Pack de maquillatge JOVI tipus retolador 
o Sobres de cartró per posar la mascareta 

 
 

I altres materials complementaris per plàstica que seran demanats en el 
cas que sigui necessari com ara: escurapipes, suro, ullets que es mouen, 

tela, velcro, etc. 
 

Recordeu que per cada celebració escolar es demanarà el material 

específic quan calgui (castanyada, Nadal, carnestoltes, Sant Jordi i 
activitats vàries del centre) 

 
Tot el material haurà de venir marcat amb el nom i cognoms de  

l’alumne/a 
 

o Es recomana que portin una tablet una o dues sessions a la setmana 
per treballar el projecte matemàtic d'INNOVAMAT i per altres 

activitats d’aula. Començarem a l'Octubre.  
 

Al que es pagava pel banc a l’Escola hi havia una aportació de 20 
euros per fotocòpies, material... de Projectes que substitueix als 

llibres de medi i 10 euros d’anglès que substitueix al llibre d’anglès . 
Caldrà fer el pagament al compte de l’Escola posant el nom i curs de 

l’alumne. 

 
També s’inclouen uns altres serveis de l’Escola que caldrà que aboneu 

per transferència si els voleu fer servir: 
  

14,5 euros : Plataforma Clickedu amb la que ens comuniquem, 
passem la llista, pengem feines en cas de confinament, pengem els 

àlbums de fotos, enviem els informes…  
 

9 euros (P4 i P5): GLIFING . Es un programa de reforç de lectura 
que fem a la classe i les famílies fan a casa. 

 

Número de compte de l’Escola Sant Cristòfor: 
 

ES64 0081 1619 7600 0106 2212 

 

 


