
 
Informacions 

Educació Infantil   Curs 2020-2021 
 
ADAPTACIÓ 
 
L’entrada i sortida a l’escola dels nens i nenes d’infantil (3 anys) es fa sempre per la porta de la Riera. 
 
El dimarts 8 de setembre a les 18h, hi haurà una reunió col·lectiva, que serà online, a través del 

meet, per conèixer les tutores i parlar de l'adaptació. Cal entrar pel navegador Chrome. 
Allà també us informarem de si fem o no les portes obertes el dia 10 de setembre, ja que ara mateix no 
veiem possible la presencialitat de totes les famílies i alumnes a l'escola pel tema del covid-19. 
 
Durant els primers dies els nens i les nenes de P3 farem un horari d’adaptació: 
 
Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre cada infant anirà una hora i mitja a l'escola: uns alumnes (meitat 
de cada classe) anirà de 9:10 hores a les 10:45 h. i l'altra meitat d'11 a 12:30 hores. Dimecres 16 i 
dijous 17 aniran tots els alumnes a l'escola tot el matí (9:10 a 12:30 h.) i divendres 18 de setembre 
faran jornada normal: matí, menjador (els que es queden a dinar) i tarda. 
 

MATERIAL 
 

TIPUS DE ROBA  P3  P4  P5 

Muda sencera 
Consta de: 
-calces o calçotets 
-pantaló 
-samarreta 
Tot amb una bossa de roba amb el nom 

  X   X   X 

Tovalloletes humides X X X 

Sabates de velcro X   

Un necesser amb una pinta i una ampolleta de colònia 
(pels nens i nenes que es queden a dinar) 

X   

           Màrfega 

 
(pels nens i nenes que es queden a dinar) 

X   

Tovalló per esmorzar X X  

2 Bates (una per menjador i l’altre per plàstica) X   

1 Bata (per a plàstica)  X X 

1 Got de plàstic X X X 

1 Capsa de mocadors de paper X X X 

 
BATES: Cada  família triareu el model de bata que més us agradi. Sempre i quan PORTI BOTONS 
QUE ES CORDIN AL DAVANT, que aquests siguin grans i que els punys siguin amb goma per poder 
arremangar-se bé. NO ES PODEN PORTAR BATES AMB GOMA AL COLL. 

Al final de cada estació us donarem la muda de recanvi per tal que la canvieu. 
 
LA ROBA PER VENIR A L’ESCOLA HA DE SER CÒMODA (NO PORTAR PETOS, NI 
CREMALLERES, NI CINTURONS, NI ELÀSTICS). 
TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM (FINS I TOT EL CALÇAT ESPORTIU I LA ROBA 
INTERIOR) I  TOTS ELS ABRICS, JERSEIS I BATES HAN DE DUR UNA VETA PER PODER-LOS 
PENJAR. 

 

   Gràcies per la vostra col·laboració 


