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BIBLIOTECA D'AULA:
Cada alumne haurà d’aportar dos contes. Les mestres de l’etapa hem fet una
selecció  d’uns  40 títols  per  a  cada aula  de la  Caseta  a  la  llibreria Lluna
(carrer General Riera, 39 B). L’espai no és gaire gran, però hem apostat pels
servei  que  ens  ofereixen  els  projectes  empresarials  propers  i  petits.  Us
recomanam que passeu a fer la selecció durant els mesos de juliol i agost; així
us poden garantir el servei que volen oferir-vos.

En el cas que tots els títols ja s’hagin escollit quan hi aneu, podeu triar-ne
d’altres que us agradin de les editorials que us suggeriran allà. Cal tenir en
compte dos criteris a l’hora de triar:

• Que siguin contes il·lustrats 
• Que tenguin les tapes dures

Aquests llibres restaran a l’escola al llarg del curs i  cada infant, en acabar,
s'endurà els seus; per això, és necessari que cada conte dugui el nom en lletra
de pal sobre etiqueta blanca.

MATERIAL:
• Quadernet  de  notificacions  entre  la  família  i  l’escola  (obsequi  de  la

Fundació)
• Carpeta de fundes Maxiplas

 - coberta de polipropilè rígid translúcida blanca
 - espiral de PVC i tancament amb gomes elàstiques
 - 50 fundes que NO siguin extraïbles
    Referència: 00398350 A4 312X240X31

• Bossa plastificada 25 x 20cm amb cremallera per l’agenda
• Carpeta de cartró de tapa dura o plàstic reciclat amb elàstics DIN A4

ALTRES:
• Motxilla de tela amb un disseny de l’escola (obsequi de la Fundació)
• Bata amb botons davant i elàstic als punys.
• Una muda completa marcada, dins una bossa de tela, que quedarà a

l’escola.
• La resta de material que normalment demanam com torcaboques o 

calcetins de psico, queden pendents de la normativa i organització del 
curs que ve.

Us recordam que heu de dur tot el material marcat amb el nom de
l'infant.


