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Cal portar: 
� Motxilla lleugera marcada amb el nom de l’alumne i el poble. 
Aquesta ha de ser per penjar a l’esquena, amb dues nanses còmodes 
(gruixudes i toves per dins). 
� Roba i mocador de ZER identificada amb el nom de l’alumne i el 
poble. 
� Roba i calçat còmode. 
� Aigua. Els alumnes de P3-P4 i P5 han de dur les ampolles d’aigua 
de tap infantil. 

 
No es pot portar: 
� Diners (si és necessari en tenen els mestres). 
� Aparells electrònics ( Ipod, mòbil, MP3, videoconsoles…) 
� Càmeres de fotos (sempre i quan el mestre i l’activitat ho 

requereixin). 
� Medicaments. 
� Llaminadures, aperitius i refrescos. 
� Envasos de vidre. 

 
Consells i recomanacions: 
 
� S’aconsella no portar excés de menjar. 
� Es recomana portar aliments saludables. 
� S’aconsella portar fruita enlloc de iogurts, ja que moltes vegades 

s’esclafen i sense la temperatura que requereixen no es 
conserven adequadament. 

� Es recomana portar entrepà embolcallat amb el Boc & Roll o 
similars, enlloc de carmanyoles, ja que hi ha el perill que es puguin 
obrir i fer malbé. Els alumnes d’EI hauran d’etiquetar la bossa de l’ 
“esmorzar”, “dinar” i “berenar”, perquè no es mengin erròniament 
els àpats. 

� Es recomana no portar sucs ni refrescos per beure, ja que no 
treuen la set. És millor portar una ampolla d’aigua. 

� Els/les nens/es amb febre, grip o amb lesions tals com trencament 
d’ossos, ... no poden anar d’excursió si s’ha de caminar molt. 

� Caldrà comunicar als mestres i portar el justificant mèdic i/o 
recepta si algun/a nen/nena ha de prendre medecines. 

� Si fa molt sol, s’aconsella portar gorra i sortir de casa amb la 
crema solar posada. (No cal que la duguin a la motxilla per tal 
d’evitar pesos innecessaris). 

� L’equip docent no es responsabilitza de la pèrdua i vessament de 
carmanyoles i altres objectes relacionats. 
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Abans de cada sortida, es passarà als pares un full informatiu amb la 
corresponent autorització, en què, si cal, es faran les matisacions 
adequades a la sortida, a banda de la normativa existent.  


