
MATERIAL ESCOLAR I UNIFORME D’EDUCACIÓD’INFANTIL ESPAI ARABELL. 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. 

Enguany demanem material d’aula per compartir a tots els cursos de Llar i Infantil, i pels alumnes de P4 i P5, 
material específic per  a cada alumne a més del d’aula.  A més, introduïm a l’aula robòtica: en la primera 
reunió de pares us ho explicarem! A continuació us detallem el material per cursos i alumne: 

P3      16€  ALUMNE P4      22€  ALUMNE P5    24€ 
Col·lecció animals per l’aula 
Col·lecció titelles per l’aula 
Col·lecció 21 contes  
per l’aula 
Material robòtica 

Titelles “La rateta que escombrava  
l’escaleta” per l’aula 
Joc Avalanche Fruit Island per l’aula 
Joc  Family Divesrity Bloks per l’aula 
Col·lecció 10 contes Primeres Planes  
per l’aula 
Col·lecció 12 contes Pol i Laia per l’aula 
Llibreta full blanc A4 per alumne 
Material robòtica 
 

Titelles “El Patufet” per l’aula 
Titelles “Els tres porquets” per l’aula 
Col·lecció 12 contes Pau i Laia per l’aula 
Col·lecció 20 contes “Xup-xup” per l’aula 
Joc Avalanche Fruit Island per l’aula 
Joc  Family Divesrity Bloks per l’aula 
Llibreta full blanc A4 per alumne 
Llibreta  A4 montessori per alumne 
Material robòtica 

 

Els alumnes de P4 i P5 rebran, a finals de gener i principis d’octubre respectivament, els llibres de lectura que 
s’abonaran mitjançant rebut bancari un cop entregats a l’alumne. 

El col·legi regala una agenda als alumnes de Llar i una carpeta amb solapes als alumnes de P4 i P5 model 
Institució. 

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 

P3       P4       P5     
-2 fotos de 7x10cm 
-2 fotos carnet 
-2 fotos familiars 
-Muda completa amb bossa de  
tela, amb roba interior  
inclosa, tot marcat. 
-2 paquets  de tovalloles  
humides 
-1 got de plàstic 
-1 necesser amb colònia i  
raspall 
-1 llençol per l’hamaca* 
-1 bata model Arabell 
-Pitet  que porten cada dia  
a la motxilla 

-2 fotos carnet 
-2 fotos familiars 
-Muda completa amb bossa de tela,  
amb roba interior inclosa, tot marcat. 
-1 paquet  de tovalloles humides 
-1 got de plàstic 
-1 necesser amb colònia i  
raspall 
-1 bata model Arabell 
 

-2 fotos familiars 
 -1 paquet  de tovalloles humides 
-1 got de plàstic 
-1 necesser amb colònia i raspall 
-1 bata model Arabell 
 

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



 

UNIFORME EDUCACIÓ INFANTIL: Xandall i samarreta model Arabell. Bata model Arabell 

 

 


