
MATERIAL PEL CURS 2018–2019  
 

 

P3 Capsa de mocadors de paper 
 

Paquet de tovalloletes humides 
 

Bata o samarreta de pintura (marcada amb el nom) 

Bossa de roba de recanvi (marcat amb el nom) 

Àlbum de fotos 
 

Tovalló i carmanyola per l’esmorzar. 
 

Tassa o got de plàstic per beure aigua. 
 

Gorra pel pati (marcada amb el nom) 
 

Mitjons antilliscants per psicomotricitat (marcats amb el nom) 
 

Motxilla sense rodes 
 

* Totes les jaquetes i bates/samarretes de pintura han de tenir 

una beta d’uns 20 cm per poder-les penjar als penjadors. 
 

P4 Capsa de mocadors de paper 
 

Paquet de tovalloletes humides 
 

Bata o samarreta de pintura (marcada amb el nom) 
 

Tovalló i carmanyola per l’esmorzar 
 

Tassa o got de plàstic per beure aigua 
 

Gorra pel pati (marcada amb el nom) 
 

Mitjons antilliscants per psicomotricitat (marcats amb el nom) 
 

Motxilla sense rodes 
 

* Totes les jaquetes i bates/samarretes de pintura han de tenir 

una beta d’uns 20 cm per poder-les penjar als penjadors. 
 

P5 Capsa de mocadors de paper 
 

Bata o samarreta de pintura (marcada amb el nom) 
 

Tovalló i carmanyola per l’esmorzar. 
 

Tassa o got de plàstic per beure aigua. 
 

Gorra pel pati (marcada amb el nom) 
 

Mitjons antilliscants per psicomotricitat (marcats amb el nom) 
 

Motxilla sense rodes 
 

* Totes les jaquetes i bates/samarretes de pintura han de tenir 

una beta d’uns 20 cm per poder-les penjar als penjadors. 
 



MATERIAL COMÚ PER TOTA L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

1 Carmanyola on anirà diàriament l’esmorzar (no posar paper de plata). 
 

1 ampolleta d’aigua dins de la motxilla (anirà a casa cada dia). 
 

1 Bata o samarreta vella per plàstica. 
 

1 Motxilla gran sense rodes. 
 

*TOT MARCAT AMB EL NOM i AMB BETES  
 

1r Capsa de mocadors 
 

EF: Bosseta amb: 
 

Samarreta de recanvi  
 

2n Capsa de mocadors 
 

EF: Bosseta amb: 
 

Samarreta de recanvi  
 

3r Estoig de roba buit. 
 

EF: Bosseta amb: 
 

Tovalloleta 
 

Samarreta de recanvi  
 

4t Estoig de roba buit. 
 

Pen drive. 
 

EF: Bosseta amb: 
 

Tovalloleta 
 

Samarreta de recanvi  
 

5è Estoig de roba buit. 
 

Pen drive. 
 

EF: Bosseta amb: 
 

Tovallola petita 
 

Colònia/desodorant (no aerosol) 
 

Samarreta interior de recanvi  
 

6è Estoig de roba BUIT (el material el proporciona l’escola) 
 

Pen drive. 
 

EF: Bosseta amb: 
 

Tovallola petita 
 

Colònia/desodorant (no aerosol) 
 

Samarreta interior de recanvi  



 

 

 Els nens i nenes que facin ús del servei de menjador han de portar el 

següent material:

 
 

P3: 
 

-Llençol de sota, ajustable per a llit de 80cm. 
 

-Bata de menjador (opcional) 
 

-Paquet de tovalloletes humides marcat amb el nom. 
 

-Bossa per posar el llençol 
 

 

Altres cursos: 
 

Bata OPCIONAL 


