
 
 

 

Educació infantil 3 anys: Classe P3 

 

- Una capsa de mocadors de paper. 

- Un paquet de tovalloletes humides. 

- Un got de plàstic amb el nom. 

- Un pot de sabó (dosificador) 

- Una bossa de roba amb un recanvi complet, per quedar-se a l’escola (ara 

d’estiu i més endavant ja el canviarem). 

- Un llençol impermeable de llitet individual i un llençol per tapar (només qui 

es quedi a dinar). 

- Una bata per fer plàstica. 

- Un tovalló o pitet amb goma elàstica dins una bossa de roba (només qui 

es quedi a dinar i a partir del moment en que ho faci). 

- Una motxilla flexible, no massa petita (per portar el tovalló o pitet, el got i 

la llibreta de correspondència), amb cremallera, que el nen o nena pugui 

portar per ell/ella mateix/a, i QUE NO TINGUI RODES 

 

EQUIP DE PSICOMOTRICITAT 

- El dia de psicomotricitat, els nens i nenes han de venir de casa amb la 

samarreta i pantalons curts (estiu) o xandall (hivern) i bambes de velcro (ja 

comunicarem el dia de la setmana). 

TOT BEN MARCAT AMB LLETRES MAJÚSCULES 

Famílies: Veureu que en el llistat de material no surt “bata per 
classe”. Una reflexió de Claustre en ha portat a prendre aquest 

acord 
 

El dia 12 de setembre, dia d’inici de curs, farem “portes obertes” a la 

classe de P3 i per tant podreu portar tot aquest material, pel matí. Aquest 

dia, els vostres fills i filles estaran a la classe amb vosaltres una estoneta, 

perquè es vagin familiaritzant amb l’espai. Al cap d’una estona ja podreu 

marxar junts fins l’endemà, dia 13, que estaran a l’escola fins les 12:30h. 

Aquest segon dia només cal que portin la motxilla i un petit mos. 

 

Tota la roba de penjar (jaquetes, anoracs...) que al llarg del curs arribi 

a l’escola ha de portar una goma elàstica prou llarga i ha de portar el 

nom. 
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