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MATERIAL PELS ALUMNES DE  P-3            Curs 2018-19 

 

Benvolgudes famílies: 

 

Per iniciar el curs escolar, us fem arribar la relació de materials que cal que el                

nen/a porti a l’escola. 

 

* Bata. Cal que es cordi per davant, amb goma als punys i una veta de 20cm de                 

llarg per poder-la penjar. El nom en lloc visible i preferiblement amb lletra de              

pal (majúscules).  

 

* Una bossa amb una muda completa i unes sabates de recanvi marcada            

amb el nom i cognom del nen/a per deixar-la a l’escola. Es preferible que la               

bossa sigui de roba i estigui també marcada amb el nom . 

 

* Un got de plàstic marcat amb el nom del nen/a. 

 

* Una capsa de mocadors de paper . 

 

* Un paquet de tovalloletes humides biodegradables. 
 

* A la bosseta de l’esmorzar de roba (entregada a la matrícula): una            

carmanyola i un tovalló de roba marcats amb el nom del nen/a. 

 

* Per Psicomotricitat necessiten mitjons antilliscants, calçat esportiu amb        

velcro i xandall (inclòs en la quota a P3). 
 

Recordeu tota la roba que portin a l’escola ha de ser còmoda i les              

sabates amb velcro, per facilitar l’autonomia. Tot ha d’anar marcat amb el            

nom per tal d’evitar que es perdi.  

 

➢ La bata i la bossa per la roba de recanvi es poden comprar             

a l’AMPA ( fins esgotar existències).  

 

➢ Propera reunió :  dia 6 de setembre a les 15:30 h.  

 

A la  reunió heu d’assistir sense els vostre fills/es. 

 

 

Agraïm la vostra col.laboració per endavant, rebeu una cordial salutació . 

 

 

  L’Equip d’Educació Infantil 

 



                                                                     TEL: 935517582 
                                                                                         FAX: 935517583 

 

MATERIAL PELS ALUMNES DE  P-5          CURS 2018-19 

 

Benvolgudes famílies: 

 

Per iniciar el curs escolar, us fem arribar la relació de materials que cal que el 

nen/a porti a l’escola. 

 

* Bata. Cal que es cordi per davant, amb goma als punys i una veta de 20cm. de 

llarg per poder-la penjar. El nom en lloc visible i preferiblement amb lletra 

lligada.  

 

* Una bossa amb una muda completa  marcada amb el nom i cognom  del 

nen/a per deixar-la a l’escola. Es preferible que la bossa sigui de roba i estigui 

també marcada amb el nom . 

 

* Un got de plàstic marcat amb el nom del nen/a. 

 

* Una capsa de mocadors de paper . 

 

* Un paquet de tovalloletes humides biodegradables. 
 

* Una carmanyola, una bossa  i un tovalló de roba per l’esmorzar, marcats 

amb el nom del nen/a. 

 

* Mitjons antilliscants i calçat esportiu amb velcro per psicomotricitat. 

 

 

➢ Recordeu que la roba que portin a l’escola ha de ser còmoda i les              

sabates amb velcro, per facilitar l’autonomia. Tot ha d’anar marcat amb           

el nom per tal d’evitar que es perdi.  

 

➢ La bata, la bossa de l’esmorzar i el xandall es ven a 

l’AMPA. ( la bata i la bossa fins esgotar existències ) 

 

 

Agraïm la vostra col.laboració per endavant, rebeu una cordial salutació . 

 

 

 

    L’Equip d’Educació Infantil 
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MATERIAL PELS ALUMNES DE  P-4            Curs 2018-19 

 

Benvolgudes famílies: 

 

 

Per iniciar el curs escolar, us fem arribar la relació de material que cal que el 

nen/a porti a l’escola. 

 

* Bata. Cal que es cordi per davant, amb goma als punys i una veta de 20cm. de 

llarg per poder-la penjar. El nom en lloc visible i preferiblement amb lletra de 

pal (majúscules).  

 

* Una bossa amb una muda completa  marcada amb el nom i cognom  del 

nen/a per deixar-la a l’escola. Es preferible que la bossa sigui de roba i estigui 

també marcada amb el nom . 

 

* Un got de plàstic marcat amb el nom del nen/a. 

 

* Una capsa de mocadors de paper . 

 

* Un paquet de tovalloletes humides biodegradables. 
 

* Una carmanyola, una bossa  i un tovalló de roba per l’esmorzar, marcats 

amb el nom del nen/a. 

 

* Mitjons antilliscants i calçat esportiu amb velcro per psicomotricitat. 

 

➢ Recordeu que tota la roba que portin a l’escola ha de ser còmoda             

i les sabates amb velcro, per facilitar l’autonomia. Tot ha d’anar marcat            

amb el nom per tal d’evitar que es perdi.  

 

➢ La bata, la bossa de l’esmorzar i el xandall es ven a 

l’AMPA. ( la bata i la bossa fins esgotar existències ) 

 

 

Agraïm la vostra col.laboració per endavant, rebeu una cordial salutació . 

 

 

  L’Equip d’Educació Infantil 

  


