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Material curs 2022/2023 Nadons

8 fotografies de carnet.
Una muda de recanvi dins d´una bossa de roba per deixar-la a l’escola.
Pitet. Un per a cada dia de la setmana (que s'ajusti bé al coll).
Bossa petita de roba per posar els pitets diaris util itzats. 
Joc de llençols (damunt i sota, mida 120 x 60cm) per al l l itet.
Protector per al matalàs.
Protector per al l l itet.
Manta.
Biberó per a l’aigua.
Bolquers i crema per al culet.
Tovalloletes humides.
Pinta per al cabell.
Xumet de recanvi.
Capsa del xumet per guardar-lo.
Una tovallola mida mitjana.
Bossa de roba per a la roba bruta. 
Samarreta o altra bata de segona mà per a plàstica. 
Ampolla d'aigua de 1,5L.

Motxilla del col·legi (marcada). La podreu adquirir a la botiga Esports
Solé (c/ Igualada, 7).

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i
cognoms de l'alumne/a. 

La majoria d'aquestes pertinences caldrà portar-les el dia de l 'entrevista
inicial amb la tutora de l'alumne/a. 



Material curs 2022/2023 Llar 1

Bata d’Educació Infantil. 
Uniforme esportiu de Llar d’Infants: dessuadora, samarreta i pantaló llarg i
curt de l’escola. Aquest equipament s'ha de portar cada dia per a Llar 1 i
Llar 2.
Motxilla del col·legi (marcada).  

8 fotografies de carnet.
Una muda de recanvi dins d’una bossa de roba per deixar-la a l’escola.
Got de plàstic amb ansa.
Bolquers i crema per al culet.
Tovalloletes humides.
Caixa de mocadors de paper.
Pinta per al cabell.
Xumet de recanvi si n’util itza.
Capsa del xumet per guardar-lo.
Samarreta o altra bata de segona mà per l 'ambient de creem.
Mitjons gruixuts per caminar a l 'aula.
Coixí de roba per seure al terra de l 'aula.

5 pitets grans amb goma.
Llençol d’hamaca. Es pot adquirir a Esports Solé - c/ Igualada,7.
Llençol de damunt. 
Manta.
Bata amb coll de goma. (Qualsevol model, no cal que sigui la de l’escola) 
Bossa de roba per posar els llençols i la bata els divendres.
Bossa petita de roba per posar els pitets diaris util itzats. 

UNIFORME I ALTRES 

Tot aquest material el podreu adquirir a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL 

SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i cognoms de
l'alumne/a.  La majoria d'aquestes pertinences caldrà portar-les el dia de l 'entrevista inicial
amb la tutora de l 'alumne/a.
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Material curs 2022/2023 Llar 2

Bata d’Educació Infantil. 
Uniforme esportiu de Llar d’Infants: dessuadora, samarreta i pantaló llarg i
curt de l’escola. Aquest equipament s'ha de portar cada dia per a Llar 1 i
Llar 2.
Motxilla del col·legi (marcada).  

8 fotos de mida carnet. 
Una muda de recanvi dins d´una bossa de roba per deixar-la a l’escola. 
Pinta per al cabell.
Got de plàstic amb ansa.
Paquet de tovalloletes.
Caixa de mocadors de paper.
Bolquers i crema per al culet per als nens/es que n´util itzin.
Samarreta o altra bata de segona mà per l 'ambient de creem.
Mitjons gruixuts per caminar a l 'aula.
Coixí de roba per seure a l 'aula.

5 pitets grans amb goma.
Llençol d’hamaca. Es pot adquirir a Esports Solé - c/ Igualada,7.
Llençol de damunt. 
Manta.
Bata amb coll de goma. (Qualsevol model, no cal que sigui la de l’escola) 
Bossa de roba per posar els llençols i la bata els divendres.
Bossa petita de roba per posar els pitets diaris util itzats. 

UNIFORME I ALTRES 

Tot aquest material el podreu adquirir a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL 

SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i cognoms de
l'alumne/a
La majoria d'aquestes pertinences caldrà portar-les el dia de l 'entrevista inicial amb
la tutora de l 'alumne/a.
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Material curs 2022/2023 P3

Bata d’Educació Infantil*. 
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o pitxi amb el logo de l’escola*.
Jaqueta vermella de punt amb el logo de l’escola*. 
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Dessuadora i samarreta de màniga curta amb logo de l’escola.*
Pantaló curt i l larg amb logo de l'escola*.
Sabates esportives sense color determinat.

Una muda de recanvi dins d´una bossa de roba per deixar-la a l´escola
(pantalons, samarreta/jersei, calces/calçotets, mitjons, sabates).
Una ampolla d'aigua o bidó per beure. 
Motxilla sense rodes. 
Paquet de tovalloletes. 
Una capsa de mocadors. 
Samarreta o altra bata de segona mà per l 'ambient de creem.

Llençol d’hamaca, es pot adquirir a Esports Solé - Carrer Igualada, 7.
Llençol per tapar-se. 
Bata per al menjador amb goma al coll.  
Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser.

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7
Cal que les peces d'abric, jaquetes i dessuadores tinguin una cinta per penjar.

MATERIAL 

SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin
amb el nom i cognoms de l'alumne/a.
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Material curs 2022/2023 P4

Bata d’Educació Infantil*. 
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o pitxi amb el logo de l’escola*
Jaqueta vermella de punt amb el logo de l’escola.*
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Dessuadora i samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Pantaló curt de color blau. 
Sabates esportives sense color determinat.

Una muda de recanvi dins d´una bossa de roba per deixar-la a l´escola.
(pantalons, samarreta/jersei, calces/calçotets, mitjons, sabates).
Una ampolla d'aigua o bidó per beure.
Motxilla sense rodes. 
Paquet de tovalloletes. 
Una capsa de mocadors. 
Samarreta o altra bata de segona mà per l 'ambient de creem.

Bata per al menjador amb goma al coll. 
Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.
*Cal que les peces d'abric, jaquetes i dessuadores tinguin una cinta per penjar.

MATERIAL 

SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb 
el nom i cognoms de l'alumne/a.
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Material curs 2022/2023 P5

Bata d’Educació Infantil*. 
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o pitxi amb el logo de l’escola.*
Jaqueta vermella de punt amb el logo de l’escola.*
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Dessuadora i samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Pantaló curt de color blau.
Sabates esportives sense color determinat. 

Una muda de recanvi dins d´una bossa de roba per deixar-la a l´escola

Una ampolla d'aigua o bidó per beure.
Motxilla sense rodes. 
Paquet de tovalloletes. 
Una capsa de mocadors. 
Samarreta o altra bata de segona mà per l 'ambient de creem.
Portafoli amb 60 fundes transparents.

Bata per al menjador amb goma al coll. 
Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.
*Cal que les peces d'abric, jaquetes i dessuadores tinguin una cinta per penjar.

MATERIAL 

(pantalons, samarreta/jersei, calces/calçotets, mitjons, sabates).

SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb 
el nom i cognoms de l'alumne/a.
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Material curs 2022-2023 1r d'EP

Bata d’Educació Primària* (de 1r fins a 4t d'EP).
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o faldilla amb el logo de l’escola.*
Jaqueta vermella de punt amb el logo de l’escola.*
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives sense color determinat.

1 carpesà de cartró de dues anelles grans. Mida foli A4 (215x315x55).
1 jocs de separadors grafoplast de deu unitats. 
1 carpeta de plàstic mida foli A4. 
1 ll ibreta pauta especial Sagrada Família (adquirir a la recepció de l’escola). 
9 llapis núm.2 HB (3 per cada trimestre que es guardaran a la classe). 
6 gomes d’esborrar (2 per trimestre que es guardaran a la classe). 
1 capsa de Plastidecors (no colors de fusta, ni ceres). 
1 capsa de retoladors. 
1 maquineta.
1 estoig de roba amb cremallera. 
1 paquet de 10 fundes de plàstic mida foli multitaladro. 
1 regle per a l’estoig.
1 barra de pega gran. 
1 tisores.  
1 caixa de mocadors.

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL 

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140 
E-mail: secretaria@safalleida.com
www.safalleida.com



Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i cognoms
de l'alumne/a.
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Material curs 2022/2023 2n d'EP

Bata d’Educació Primària* (de 1r fins a 4t d'EP).
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o faldilla amb el logo de l’escola.*
Jaqueta vermella de punt amb el logo de l’escola.*
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives sense color determinat.

1 carpeta de plàstic.
1 carpesà de cartró de dues anelles grans. Mida foli A4 (215x315x55).
2 ll ibretes pauta especial Sagrada Família (adquirir a la recepció de l’escola).
1 paquet de separadors grafoplast (10 separadors).
9 llapis 2HB (3 per cada trimestre que es guardaran a la classe).
6 gomes (2 per cada trimestre que es guardaran a la classe).
1 maquineta.
1 capsa de plastidecors (no colors de fusta ni ceres).
1 regle per a l 'estoig.
1 barra de pega gran.
1 tisores.
1 estoig de roba amb cremallera.
1 paquet de 10 fundes de plàstic mida foli multitaladro.
1 capsa de mocadors.

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL (algun d'aquest es pot aprofitar del curs anterior)
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Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i cognoms
de l'alumne/a.
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Material curs 2022/2023 3r d'EP

Bata d’Educació Primària* (de 1r fins a 4t d'EP).
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o faldilla amb el logo de l’escola.*
Jaqueta vermella de punt amb el logo de l’escola.*
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives sense color determinat.

2 ll ibretes “Pauta especial Sagrada Família” (adquirir a la recepció de
l’escola).
1 carpesà de cartró de dues anelles grans. Mida foli A4 (215x315x55).
1 paquet de separadors grafoplast (10 separadors).
1 sobre gran de plàstic.
1 llapis de memòria d’una GB (mínim).
1 auriculars.
1 llapis núm.2.
1 goma d’esborrar.
1 maquineta.
1 bolígraf blau.
1 bolígraf verd

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL (algun d'aquest es pot aprofitar del curs anterior) 
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Llapis de colors.
Plastidecors.
Retoladors.
1 regle de 20 cm.
1 barra de pega gran.
1 tisores amb punta.
5 fundes de plàstic transparents mida foli multitaladro.

Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i cognoms
de l'alumne/a.
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Material curs 2022-23 4t d'EP

Bata d’Educació Primària* (de 1r fins a 4t d'EP).
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o faldilla amb el logo de l’escola.*
Jaqueta vermella de punt amb el logo de l’escola.*
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives sense color determinat.

1 carpesà de cartró de dues anelles grans. Mida foli A4 (215x315x55).
1 joc de 12 separadors pel carpesà.
1 llapis de memòria d’una GB (mínim). 
1 auriculars.
2 ll ibretes “Pauta especial Sagrada Família” (adquirir a la recepció de
l'escola).
1 carpeta classificadora corporativa (adquirir a la recepció de l'escola).
1 llapis del núm.2.
15 fundes de plàstic transparents mida foli multitaladro.
1 bolígraf blau. 
1 bolígraf verd.
1 goma d'esborrar. 

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL (algun d'aquest es pot aprofitar del curs anterior) 
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1 maquineta.
Llapis de colors de fusta. 
Plastidecors. 
Retoladors. 
Tisores amb punta. 
1 rotllo de cinta adhesiva transparent. 
1 barra de pega gran.
Volanderes (arandeles) autoadhesives transparents.
1 regle de 20 cm. 
1 transportador d’angles. 
1 retolador fosforescent.

Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i cognoms
de l'alumne/a.
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Material curs 2022-23 5è d'EP

Cicle Superior d'EP no portarà bata. 
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o faldilla amb el logo de l’escola.*
Dessuadora vermella juvenil amb el logo de l’escola* (nou model que
substitueix la jaqueta de punt vermella).Si es disposa de la jaqueta també
es pot portar.
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives sense color determinat.

1 carpesà de cartró de dues anelles grans. Mida foli A4 (215x315x55).
1 joc de 12 separadors pel carpesà.
1 carpeta classificadora corporativa (adquirir a recepció).
1 ll ibreta corporativa (comprar a recepció).
30 fundes de plàstic transparents mida foli multitaladro. 
1 carpeta classificadora amb 60 fundes de plàstic (estratègies de
lectura i Apadrinament Lector).
1 llapis de memòria d’una GB (mínim).
1 llapis núm. 2. 
1 goma d´esborrar. 
1 maquineta. 

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL (algun d'aquest es pot aprofitar del curs anterior)
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1 bolígraf blau.
1 bolígraf  negre.
1 bolígraf verd.
1 barra de pega gran.
Llapis de colors (preferiblement de fusta).
Tisores (amb una cinta que porti el nom).
1 regle pla de 20 cm. 
Retoladors.  
1 grapadora petita (i grapes de recanvi).
2 marcadors fosforescents.
Compàs de precisió Staedtler 55201. 
1 Escaire i cartabó (20 cm).
Transportador d’angles (sense forat).

Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i cognoms
de l'alumne/a.
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Material curs 2022-23 6è d'EP

Cicle Superior d'EP no portarà bata. 
Uniforme escolar que consta de les següents peces:

Polo vermell, pantaló o faldilla amb el logo de l’escola*
Dessuadora vermella juvenil amb el logo de l’escola* (nou model que
substitueix la jaqueta de punt vermella).Si es disposa de la jaqueta també
es pot portar.
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives sense color determinat.

1 carpesà de cartró de dues anelles grans. Mida foli A4 (215x315x55).
1 joc de 12 separadors grans. 
1 ll ibreta corporativa (adquirir a recepció).
1 carpeta corporativa (adquirir a recepció).
40 fundes transparents perforades (mida foli). El material treballat de cada
unitat de cada àrea es guardarà en una funda. 
1 llapis de memòria  d’1 GB. (alumnes nous)
1 llapis núm. 2.
1 goma d´esborrar.
1 regle pla de 20 cm. 

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL (algun d'aquest es pot aprofitar del curs anterior)
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1 maquineta.
1 bolígraf blau.
1 bolígraf verd.
1 bolígraf negre.
1 barra de pega gran.
1 típex de cinta (a partir del 2n trimestre).
Llapis de colors (preferiblement de fusta). 
Tisores de punta rodona.
1 grapadora petita (i grapes de recanvi). 
Témperes, colors: blanc-negre-blau-groc-vermell. 
1 capsa de retoladors, 12 colors. 
Pinzells núm. 2,4 i 6. 
Paleta de pintura. 
2 marcadors fosforescents.
Compàs de precisió Staedtler 55201. 
Escaire i cartabó (20 cm).
Transportador d’angles (sense forat).

Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i cognoms de
l'alumne/a.
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Material curs 2022/2023, 1r d'ESO 

Uniforme escolar que consta de les següents peces:
Polo vermell, pantaló o faldilla amb el logo de l’escola*
Dessuadora vermella juvenil amb el logo de l’escola* (nou model que
substitueix la jaqueta de punt vermella).
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives sense color determinat.

Pinzells de fibra dels números: 0, 2, 6 i 10.
Pintura acrílica dels colors: blanc, negre, magenta, cian i groc.
Una paleta per a pintura.
Compàs de precisió Staedtler 55201.
Escaire i cartabó (20 cm).
Regle de 30 cm.
Transportador d’angles (sense forat).
Llapis de mina.
Colors de fusta.
Retoladors.

UNIFORME

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya tots dos uniformes
ha de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL 
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Pega.
Tisores.
Melòdica (32 tecles mínim) (comprar a Casa Guarro o bé A Tempo).
1 carpeta classificadora i l l ibreta corporativa (adquirir a recepció).
Calculadora científica tipus CASIO fx-85 o CASIO fx-825PX Iberia, o
qualsevol model semblant.

Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Tot el material indicat en el l l istat cal que es marqui amb el  nom i cognoms de
l'alumne/a.
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Material curs 2022/2023, 2n d'ESO 

Uniforme escolar que consta de les següents peces:
Polo vermell, pantaló o faldilla amb el logo de l’escola*
Dessuadora vermella juvenil amb el logo de l’escola* (nou model que
substitueix la jaqueta de punt vermella si es considera).
Mitjons vermells i sabata fosca (negra, marró o blau marí). També pot ser
sabata esportiva fosca.

Uniforme esportiu (xandall) que consta de les següents peces: 
Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives de color ll iure.

Pinzells de fibra dels números: 0, 2, 6 i 10.
Pintura acrílica dels colors: blanc, negre, magenta, cian i groc.
Una paleta per a pintura.
Compàs de precisió Staedtler 55201.
Escaire i cartabó (20 cm).
Regle de 30 cm.
Transportador d’angles (sense forat).
Llapis de mina.
Colors de fusta.
Retoladors.
Pega.
Tisores.

UNIFORME I ALTRES

La peça d'anorac i/o jaqueta de temporada que acompanya aquests uniformes ha
de ser fosca (negre o blau marí).
*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.

MATERIAL (algun d'aquest s'aprofita del curs anterior)
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1 carpeta classificadora i l l ibreta corporativa (adquirir a recepció).
Calculadora científica tipus CASIO fx-85 o CASIO fx-825PX Iberia o
qualsevol model semblant.

Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser. 

Llibres del curs 21-22 que l'alumnat de 2n d'ESO utilitzarà durant el curs
22/23 i que, per tant, caldrà aprofitar i dur al centre:

· Matemàtiques 1 Sèrie Resol (alumnes del grup C), Ed. Santil lana.

SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Totes les peces indicades en el l l istat cal que es marquin amb el nom i  
 cognoms de l'alumne/a.
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Material curs 2022/2023, 3r d'ESO 

Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives de color ll iure.

1 carpeta classificadora i l l ibreta corporativa (adquirir a recepció).
Calculadora científica tipus CASIO fx-85 o CASIO fx-825PX Iberia o qualsevol
model semblant.
Melòdica (32 tecles mínim), (es pot comprar a Casa Guarro o bé A Tempo).

UNIFORME ESPORTIU 
Consta de les següents peces: 

*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.
Tot i que en aquest curs no es dugui l 'uniforme escolar, l 'alumne de 4t d'ESO
que vulgui adquirir el nou model de dessuadora de l'uniforme escolar ho podrà
fer.

MATERIAL (algun d'aquest s'aprofita del curs anterior)

SERVEI DE MITJA PENSIÓ
Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser.

Llibres del curs 21-22 que l'alumnat de 3r d'ESO utilitzarà durant el curs
22/23 i que, per tant, caldrà aprofitar i dur al centre:

Matemàtiques 2 Sèrie Resol (alumnes del grup C), Ed. Santil lana.
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Material curs 2022/2023 4t d'ESO 

Jaqueta i pantaló de xandall curt i l larg amb el logo de l'escola*.
Samarreta de màniga curta amb logo de l’escola*.
Sabates esportives de color ll iure.

1 carpeta classificadora i l l ibreta corporativa (adquirir a recepció).
Calculadora científica tipus CASIO fx-85 o CASIO fx-825PX Iberia o qualsevol
model semblant.
NOMÉS AQUELLS ALUMNES QUE HAGIN TRIAT DIBUIX TÈCNIC: compàs de
precisió, joc d'escaire, cartabó i transportador d'angles i l lapis de mina del
0.5.

UNIFORME ESPORTIU 
Consta de les següents peces: 

*Podeu adquirir les peces de vestimenta a la botiga Esports Solé- c/ Igualada,7.
Tot i que en aquest curs no es dugui l 'uniforme escolar, l 'alumne de 4t d'ESO
que vulgui adquirir el nou model de dessuadora de l'uniforme escolar ho podrà
fer. 

MATERIAL (algun d'aquest s'aprofita del curs anterior).

SERVEI DE MITJA PENSIÓ
Raspall de dents i pasta dentifrícia dintre d’un necesser.
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