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       MATERIAL PER A ÚS PARTICULAR. Per comprar si no se'n disposa. PVP

1 Capsa llapis Staedtler metall 24 colors fusta 15,81 €
1 Capsa de ceres Manley de 24 colors 5,56 €
1 Retoladors GiottoTurbo color 12 colors 2,33 €
1 Compàs  Staedtler escolar  (el tenen de cursos anteriors) 5,32 €
1 Escaire sèrie escolar de 30 cm (el tenen de cursos anteriors) 0,68 €
1 Transportador d'angles escolar 15cm (semi cercle) 0,46 €
1 Carpeta dinA3* 6,75 €
1 Flauta Moek soprà 1020G Plus (només alumnes de nou ingrés) 33,92 €
1 Regle sèrie escolar de 15 cm (el tenen de cursos anteriors) 0,42 €
1 Carpeta "Data B" 30 fundes transparents negre (la tenen de cursos anteriors) 5,06 €
1 Carpeta negra classificadora mida foli, de 12 separadors* (la tenen de cursos anteriors) 5,30 €
3 Bossa/ Sobre PP dinA4  transparent (els tenen de cursos anteriors) 2,43 €
1 Llibre de sortides* (només per a alumnes de nou ingrés) 5,70 €
1 Llibre de lector* (només per a alumnes de nou ingrés) 5,70 €
1 Agenda escolar* 5,00 €
1 Estoig amb els estris necessaris (llapis, goma, afilallapis, bolígraf...)

       EQUIP D'ÚS INTERN I ESPORTIU. Per comprar si no se'n disposa. Preus disponibles a la web.

1 Bata*
1 Xandall*
1 Samarreta blanca màniga curta i llarga*
1 Pantaló curt*
1 Tovalló blanc brodat amb el nom i cognom*
1 Bossa tovalló brodada amb el nom i cognom*
1 Vestit de bany*
1 Tovallola gran*
1 Tovallola petita*
1 Bossa d'esports gran*
1 Gorra de bany de silicona del Color de l'alumne/a (blau, verd, blanc)*
1 Parell de xancletes de goma o mitjons de piscina
1 Necesser amb estris d'higiene personal (Educació física)
1 Calçat esportiu per fer Educació Física
1 Malles negres (activitat dansa)
1 Samarreta blanca de màniga curta (activitat de dansa)
1 Parell de mitjons negres (activitat de dansa)
1 Portaentrepans ecològic (bocanrol, carmanyola o similar) per l'esmorzar. No paper alumini

* Model Escola
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