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MATERIAL DE PARVULARI 4 ANYS 
 
Aquest curs continuem amb una metodologia de treball que implica l’ús de més material 
pedagògic comú (jocs manipulatius, jocs matemàtics, jocs de llenguatge...).  

• Les mestres comprarem el material escolar i per aquest motiu, cada família haurà 
d’abonar 30 € en concepte de material pedagògic i escolar. 
Aquest import cal portar-lo a la tutora dins d’una bossa i marcat amb el nom el 
primer dia d’escola. 

 
• A part del material específic d’Infantil hi ha un material comú de tota l’escola 

que cal abonar. El valor també és de 30€. Els diners d’aquest material els podeu 
portar en metàl·lic o ingressar-los al comptes de l’escola (vigileu que no us cobrin 
comissió). El número del nostre compte és: 
ES98 3191 0557 9753 1314 9519. Si opteu per ingressar els diners al compte, 
necessitarem un justificant d’aquest ingrés. 

  
 
MATERIAL D’ÚS PERSONAL: 
 

− 1 muda de roba completa (calces/calçotets, mitjons, samarreta, xandall i sabatilles). 
Tot marcat amb el nom. 

− 1 bossa de roba per guardar la muda de 30 x 25 cm aproximadament (amb el nom i 
cognoms)  

− 1 tovallola petita amb una beta (10 cm aprox.) per poder-la penjar (amb el nom) 
− 1 got de plàstic dur marcat amb el nom  
− 1 tovalló de roba amb el nom 
− 1 bosseta de roba per l’esmorzar 
− 1 bata per fer plàstica amb una beta de 15 cm. aprox. marcada amb el nom 

(aconsellem que sigui de nylon). Aquesta serà la única bata que farem servir, no cal 
portar-ne una altre per la classe. 

− Mitjons antilliscants per psicomotricitat marcats amb el nom 
− 1 bossa de roba (de 30x40 cm. aproximadament) per portar i prendre cada setmana 

la bata, la tovallola, i el got) ATENCIÓ: NO MOTXILLES AMB RODES 
− 2 capses grans de mocadors de paper 
− 2 paquets grans de tovalloletes amb sabó 

 
• La bata, l’abric, les jaquetes... han de portar una beta d’uns 15 cm. per tal que el nen 

o la nena ho pugui penjar còmodament. 
• Tota la roba cal que vagi degudament marcada. 
• Cal portar el xandall els dies que tenen programada la psicomotricitat, així com les 

sabates esportives amb velcro. 
• És molt important que els infants vinguin amb el control d’esfínters assolit i que el 

vestit del vostre fill o filla sigui còmode i fàcil de posar i treure per ell/ella mateix, per 
tal de facilitar el seu moviment, l’habituació i l’autonomia durant la seva estada a 
l’escola. 

 
 
Tot el material i els diners cal portar-ho el primer dia que els infants comencen 
l’escola. 
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