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Benvolgudes famílies, 

El curs 2022-23 el vostre fill/a començarà  un nou curs. L’equip de mestres de l’escola hem elaborat 

aquest document per tal que el primer dia de classe ja vingui preparat per iniciar les classes amb 

les millors condicions possibles. Tanmateix  us informem sobre el material escolar que  ha de portar 

personalment. 

RECOMANACIONS PER INFANTIL 

- Motxilla petita 

- La bata, que s’ha de mantenir durant tot el curs en bones condicions (marcada amb el nom, 

amb tots els botons i beta) 

-  L’equipació esportiva de l’escola pels dies de gimnàs. 

RECOMANACIONS PER PRIMÀRIA 

- Al llarg d’aquest curs és important que continuï treballant hàbits i responsabilitats. Seguint 

les normes generals d’escola, us demanem que no portin joguines ni materials escolars que 

els distreguin a l’hora de treballar; fer servir només materials i estris adequats per a les 

classes evita problemes i malentesos i afavoreix un bon clima de treball. 

- Motxilla adient (sense rodes) i reforçada 

- La bata, que s’ha de mantenir durant tot el curs en bones condicions (marcada amb el nom, 

amb tots els botons) 

- L’equipació esportiva de l’escola pels dies de gimnàs. 

- Els dies d’excursió hauran de portar el xandall de l’escola (totes les peces de roba hauran 

d’estar marcades amb el nom i cognom de l’alumne) 

RECOMANACIONS PER ESO 

- Al llarg d’aquest curs és important que continuï treballant hàbits i responsabilitats. Seguint 

les normes generals d’escola, que no portin materials escolars que els distreguin a l’hora de 

treballar; fer servir només materials i estris adequats per a les classes evita problemes i 

malentesos i afavoreix un bon clima de treball. 

- Mòbil: us recordem que al entrar el centre escolar ha d’estar apagat (no silenci ni mode avió 

i guardat a la motxilla) Es recomana l’ús de les guixetes de les classes, que es poden reservar 

a l’inici de curs. 

- L’equipació esportiva de l’escola pels dies de gimnàs. 

- Motxilla adient i reforçada 

Per qualsevol dubte l’equip de mestres estem a la vostra disposició per aclariments i dur a terme 

junts la tasca educativa dels vostres fills. 
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MATERIAL D’ ESCOLA 

El primer dia de classe tindran la carpeta del nou curs escolar i agenda escolar. 

1r EP 

Motxilla 
Estoig amb cremallera buit 

 

2n EP 

Motxilla 
Estoig  amb cremallera buit 

3r EP 

 
Motxilla  

Estoig amb cremallera buit 

 

4t EP 

Motxilla   
Estoig petit i gran 

Llapis 

Goma 

Maquineta 

Bolígraf (blau, negre i vermell, que no siguin retolador fi). 
Estoig gran 

Colors de fusta 

Retoladors 

Un porta folis. 
 

 

5è EP 

Motxilla adient 
Llapis 
Goma 

Maquineta 
Bolígrafs blau, negre i vermell 
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Colors de fusta 
Retoladors. 
Compàs, 

Transportador 
Regle de 30 cm, 

Escaire 
Cartabó (que siguin transparents) 

Auriculars amb cable 
 

6è EP 

Motxilla 
Estoig petit i gran 

Llapis 
Goma 

Maquineta 
Bolígraf blau, negre i vermell 

Retolador fluorescent  per subratllar 
Estoig gran 

Colors de fusta 
Retoladors 
Compàs 

Transportador 
Regle de 30 cm 

Escaire i cartabó (que siguin transparents i no flexible) 
Auriculars amb cable 

 
 

           

Evitar motxilla de rodes, en la mesura del possible. 
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1r ESO 

 
Bolígrafs blau, negre i vermell 

Llapis 
Goma 

Maquineta 
Regle, escaire, cartabó 

Colors 
Retoladors 

Retoladors de dibuix tècnic: 0.2, 0.4 i 0.8 
Llapis 2H, HB i 2B 

Calculadora científica 
Transportador d’angles 

Compàs 
Pendrive (com a mínim de 4Gb) 

Auriculars amb cable 
 

2n ESO 

 
Bolígrafs blau, negre i vermell 

Llapis 
Porta mines de 0.5 

Goma 
Maquineta 

Colors 
Retoladors 

Retoladors de dibuix tècnic: 0.2, 0.4 i 0.8 
Regle, escaire, cartabó 
Transportador d’angles 

Compàs 
Calculadora científica 

Pendrive (com a mínim de 4Gb) 
Auriculars amb cable 
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3r ESO 

 
Bolígrafs blau, negre, vermell 

Llapis 
Goma 

Maquineta 
Regle 

Colors/retoladors 
Retoladors de dibuix tècnic (0.2, 0.4, 0.8) 

Llapis 2H, HB i 2B 
Transportador, escaire, cartabó 

Compàs 
Calculadora científica 
Pendrive (mínim 4Gb) 
Auriculars amb cable 

 
 

4t ESO 
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Bolígrafs negre , blau, vermell 

Goma 
Llapis 

Maquineta 
Colors 

Regle, transportador, escaire, cartabó 
Compàs 

Retoladors 
Calculadora científica 

Retoladors de dibuix tècnic (0.2, 0.4, 0.8) 
Pendrive (mínim 4Gb)  
Auriculars amb cable 

 
 

 

                                                                                                                     Atentament 

Escolàpies Sabadell 

 


