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 EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4, i P5 

 

● Una bata cordada al davant, amb botons grans i punys de goma. El nom 

amb lletra de pal, davant, i amb una veta aproximadament de 20 cm per 

poder-la penjar. Cada setmana se l’emportaran a cas per netejar-la. 

● Tota la roba d’abric, jerseis, xandalls... també ha de portar nom i 

la veta (de 20 cm ) 

● Han de portar una ampolleta d’aigua petita que es pugui reomplir d’ús 

individual marcada amb el nom. 

● Una bossa gran de roba amb el nom marcat a fora. Dins, una muda 

complerta que canviarem segons l’estació ( no cal calçat ). Tota la 

roba, amb el nom. 

● Una motxilla no massa gran, amb cremallera sense rodes i dins la 

motxilla una bosseta d’esmorzar amb un tovalló de roba (tot marcat 

amb el nom). 

● Xandall i sabates esportives amb velcro pels dies de psicomotricitat 

a l’hivern, i pantaló curt i samarreta a l’estiu. 

● Una capsa de mocadors de paper. 

● Només per P3 un paquet de tovalloletes humides. 

● Cal oferir als nens/es facilitats per aconseguir la seva màxima 

autonomia i és per això que aconsellem que: 

- La roba que portin a l’escola ha de ser còmoda, sense 

cremalleres, botons, ni cinturons.  

- No porteu “petos”, mitges... perquè els costa posar-s’ho 

ells/es sols/es . 

- No poden venir ni amb bolquers ni xumets. Tampoc per fer la 

migdiada al menjador. 

 

EDUCACIÓ I PRIMÀRIA: 1r i 2n 

 

● Una bata cordada al davant, amb nom i una veta  aproximadament de 

20 cm per poder penjar-la. Cada setmana se l’emportaran a casa per 

rentar. 

● La roba d’abric i altres jerseis i jaquetes que es puguin treure 

també han de tenir el nom i una veta prou llarga per poder-la  

penjar amb comoditat. 

● Han de portar una ampolleta d’aigua petita que es pugui reomplir 

d’ús individual marcada amb el nom.  

● Els dies d’Educació Física cal portar calçat esportiu i xandall  o 

roba esportiva i un necesser amb pinta i tovallola petita. 

● Els nens/es han de portar una bossa amb nanses llargues, marcada 

amb el nom o motxilles tova (no rígida ni amb rodes). A dins només 

hi portaran l’esmorzar, la bata, el necesser (el dia que fan 

educació física) i l’agenda. 

● Un paquet de tovalloletes humides (només a 1r, ja que servirà per 

1r i 2n). 

● Un estoig buit.   
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● Una capsa de mocadors de paper. 

● Mascareta de recanvi en el cas que sigui necessari. 

3r a 4t 

 

● Han de tenir una bata o samarreta vella a l’escola, que només fan 

servir de forma puntual a l’hora de realitzar les activitats de 

plàstica. 

● Ampolleta d’aigua petita d’ús individual marcada amb el nom.  

● Sabates esportives i xandall o roba esportiva i una bossa que 

contingui pinta, sabó, tovallola, xancletes i roba de recanvi els dies 

d’educació física. Es dutxen a l’escola a partir de 3r. En el cas que 

les instruccions del Departament pel COVID-19 ens recomanessin el 

contrari, us ho fariem saber. 

● Tota la roba d’abric així com les bosses i motxilles han d’anar 

marcades amb el nom del nen/a ja que, en cas de pèrdua, són més fàcils 

de localitzar. 

● Un estoig personal buit i fer-ne un ús individual del material. Des de 

l’escola se’ls donarà tot el necessari. 

● Una capsa de mocadors de paper. 

● Un paquet de tovalloletes humides (només a 3r, ja que servirà per 3r i 

4t). 

● Un rotllo de paper de cuina per eixugar-se les mans. 

● Mascareta de recanvi en el cas que sigui necessari. 

5è i 6è 

 

● Han de tenir una bata o samarreta vella a l’escola, que només fan 

servir de forma puntual a l’hora de realitzar les activitats dels 

tallers de plàstica.  

● Portar una ampolleta d’aigua petita d’ús individual marcada amb el 

nom. 

● Sabates esportives i xandall o roba esportiva i una bossa que 

contingui pinta, sabó, tovallola, desodorant, xancletes i roba de 

recanvi els dies d’educació física. Es dutxen a partir de 3r. En el 

cas que les instruccions del Departament pel COVID-19 ens recomanessin 

el contrari, us ho fariem saber. 

● Tota la roba d’abric així com les bosses i motxilles han d’anar 

marcades amb el nom del nen/a ja que, en cas de pèrdua, són més fàcils 

de localitzar. 

● Un estoig personal buit. L’escola posarà el material necessari. 

● Un rotlle de paper de cuina per eixugar-se les mans. 

● Una capsa de mocadors de paper. 

● Mascareta de recanvi en el cas que sigui necessari. 


