
MATERIAL ESCOLAR I UNIFORME DELS ALUMNES DE LLAR ESPAI ARABELL. CURS 2019-2020 

Pel curs vinent, amb la finalitat d’enriquir els espais d’aprenentatge i millorar la qualitat de la biblioteca 
d’aula, s’ha preparat un lot de material adequat al projecte específic de cada curs, que cada alumne trobarà 
preparat a la seva aula el primer dia a l’escola. 

El col·legi gaudeix d’uns descomptes especials amb la llibreria Abacus, i comprarà directament aquest 
material. A finals de setembre se us girarà un rebut amb l ’import específic de cada curs. Creiem que 
aquesta nova manera de fer us farà estalviar temps i diners, i els alumnes gaudiran a l’aula d’un material de 
qualitat, que podreu veure i manipular durant la primera reunió de pares. 

A continuació us detallem el material per cursos i alumne que es trobarà a l’aula: 

LLAR      16€  ALUMNE 
COL·LECCIÓ ANIMALS DE LA GRANJA JUMBO PER L’AULA 
RAJOLES SENSORIALS PER L’AULA 
 

MATERIAL ESCOLAR QUE L’ALUMNE HA DE PORTAR 

Els pares, heu de preparar per al primer dia de curs, ben marcat amb el nom i cognoms de l’alumne 

LLAR 0       LLAR 1      LLAR 2     
-2 fotos de 7x10cm 
-2 fotos carnet 
-2 fotos familiars 
-Muda completa amb bossa  
tela, amb roba interior  
inclosa, tot marcat. 
-Bossa per a xumet  
-Bolquers, tovalloles 
 humides, crema pel  
bolquer  i esponja 
-1 pinta o raspall 
-1 biberó o got amb nanses 
-1 tovallola pel canviador 
-1 llençol i baixera pel llitet 
-Pitet diari 

-2 fotos de 7x10cm 
-2 fotos carnet 
-2 fotos familiars 
-Muda completa amb bossa de tela, 
 amb roba interior inclosa, tot marcat  
-Bossa per a xumet, si en fa servir 
-Bolquers, tovalloles humides, crema 
 Pel bolquer i esponja 
-1 pinta o raspall 
-1 biberó o got amb nanses 
-1 tovallola pel canviador 
-1 llençol per l’hamaca* 
-1 bata model Arabell 
-Pitet diari 

-2 fotos de 7x10cm 
-2 fotos carnet 
-2 fotos familiars 
-Muda completa amb bossa de tela, amb roba 
interior inclosa, tot marcat. 
-Bossa per a xumet, si en fa servir 
-Bolquers, tovalloles humides,  
crema pel bolquer i esponja 
-1 pinta o raspall 
-1 got de plàstic 
-1 tovallola pel canviador 
-1 llençol per l’hamaca* 
-1 bata model Arabell 
-Pitet diari 

*els llençols per l’hamaca es poden adquirir a secretari per 17€ 

UNIFORME LLAR: Xandall i samarreta model Arabell. Bata model Arabell 

 

 


