
 

Generalitat de Catalunya  
 Departament d’Educació  
 Escola Mare de Déu de la Roca 

CURS 2021-2022  

P 3 (Educació Infantil) 

MATERIAL 

- 500 folis per multicopista DIN-A4 80g (Si és possible NAVIGATOR  
ECOLÒGIC).  

- 100 folis de colors.  
- 3 barres de plastilina JOVI petites.   
- 1 capsa de 6 retoladors gruixuts CARIOCA.  
- 1 capsa de 12 colors ALPINO-TRIMAX.  
- 1 capsa de 12 colors DACS CERES.  
- 1 tub de pega de barra gran INSTANT CLASSIC  
- 1 llibreta tapa dura mida quartilla de 80 fulls blancs.   
- 2 pots per posar els colors i retoladors (amb el nom sota).  
- 4 fulls de gomets quadrats grans de diferents colors.  
- 8 fulls de gomets rodons grans de diferents colors.  
- 1 llapis STAEDTLER NORIS CLUB TRIPLUS JUMBO HB.  
- 1 gaveta de plàstic dur mida 30x22cm (mida DIN-A4) 
- 2 cartolines: podeu triar color blau, verd, groc, vermell. 

ALTRES 

- 2 capses de mocadors de paper tipus “kleenex”.  
- 3 paquets grans de tovalloletes humides, que no siguin olioses. 
- 1 bossa tipus “petate” amb una muda, tot marcat amb el nom.  
- 1 bata de l’uniforme de l’escola amb el nom i una beta per penjar-la. 
- 1 bata per fer pintura amb el nom visible i una beta per penjar-la. 
- El xandall de l’escola pels dies de psicomotricitat marcat amb el 
nom. 

CADA DIA CAL PORTAR 

Una motxilla sense rodes amb una ampolla reutilitzable amb aigua i una 
tovallola  petita amb una beta per penjar-la, tot marcat amb el seu nom. 

 

➢ L’ENTREGA DE MATERIAL DEL CURS 2021-2022 SERÀ A L’AULA CORRESPONENT EL 

DIA 6 DE SETEMBRE DE 2021 EN HORARI DE 9-11h. 



 

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya  
 Departament d’Educació  
 Escola Mare de Déu de la Roca 

CURS 2021-2022  

P 4 (Educació Infantil) 

MATERIAL 

  - 1 tisores escolars tipus Kaikut o similars. (Fulla de plàstic no)  
Els nens que són esquerrans, tisores d’ esquerrans.  

- 1 capsa de 12 retoladors gruixuts CARIOCA.  
- 1 capsa d’ aquarel·les JOVI de 12 colors.  
- 2 tubs de pega de barra gran INSTANT CLASSIC.  
- 1 dossier de 20 fundes.  
- 3 barres de plastilina JOVI petites.  
- 20 folis DIN-A3 de 80 g. 
- 1 cartolina blanca i 1 cartolina negra. 
- 1 ampolla de témpera líquida JOVI 500 ml. Pots triar entre blau, verd, marró, blanc, 
platejat o daurat. 
 

ALTRES 

- 2 capses de mocadors de paper tipus “kleenex”.  
- 3 paquets grans de tovalloletes humides, que no siguin 
olioses. 
- 1 bossa tipus “petate” amb una muda, tot marcat amb el nom.  
- 1 bata de l’uniforme de l’escola amb el nom i una beta per penjar-la. 
- 1 bata per fer pintura amb el nom visible i una beta per penjar-la.  
- El xandall de l’escola pels dies de psicomotricitat marcat amb el 
nom. 

CADA DIA CAL PORTAR 

Una motxilla sense rodes amb una ampolla reutilitzable amb aigua i una 
tovallola  petita tot marcat amb el seu nom. 

 

 



 

➢ L’ENTREGA DE MATERIAL DEL CURS 2021-2022 SERÀ A L’AULA CORRESPONENT EL 

DIA 6 DE SETEMBRE DE 2021 EN HORARI DE 9-11h. 

 

 

Generalitat de Catalunya  
 Departament d’Educació  
 Escola Mare de Déu de la Roca 

CURS 2021-2022  

P 5 (Educació Infantil) 

MATERIAL 

- 500 folis per multicopista DIN-A4  80 g. (Si és possible NAVIGATOR ECOLÒGIC).  
- 3 barres de plastilina JOVI grans.  
- 2 tubs de pega de barra gran INSTANT CLASSIC.  
- 1 llapis STAEDTLER TRIPLUS SLIM .  
- 12 retoladors gruixuts CARIOCA. 
- 1 llanterna amb piles marcada amb el nom de l’alumne i classe (P5A o P5B).  
- 1 rotllo de paper pinotxo d’un color viu. 
- 1 cartolina marró i 1 cartolina taronja. 
- 1 full de paper de seda verd o marró. 
 

ALTRES 

- 2 capses de mocadors de paper tipus “kleenex”.  
- 3 paquets grans de tovalloletes humides, que no siguin 
olioses.  
- 1 bossa tipus “petate” amb una muda, tot marcat amb el nom.  
- 1 bata de l’uniforme de l’escola amb el nom i una beta per penjar-la. 
- 1 bata per fer pintura amb el nom visible i una beta per penjar-la.  
- El xandall de l’escola pels dies de psicomotricitat marcat amb el 
nom. 

CADA DIA CAL PORTAR 

Una motxilla sense rodes amb una ampolla reutilitzable amb aigua i una 
tovallola  petita tot marcat amb el seu nom. 

 

➢ L’ENTREGA DE MATERIAL DEL CURS 2021-2022 SERÀ A L’AULA CORRESPONENT EL 

DIA 6 DE SETEMBRE DE 2021 EN HORARI DE 9-11h. 



 

 

 


