
 
 

 

 
MATERIAL QUE NECESSITEN ELS NENS I NENES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 

QUÈ  HA DE PORTAR COM HA DE SER OBSERVACIONS 

Bata Amb una veta llarga. 
Marcada amb el nom al 
davant. 
Cordada al davant amb 
botons grossos. 
Amb goma als punys. 

Se l’emporten a casa quan 
s’estimi necessari. 

Motxilla petita sense rodes 
i tovalló de roba per a 
l’esmorzar. 

Tot marcat amb el nom o 
distintiu, de fàcil 
reconeixement  pel nen/a. 

Se l’emporten a casa cada 
dia. 
 

Ampolla d’aigua o 
cantimplora 

De plàstic, que s’obri amb 
dosificador. 
Marcada amb el nom. 

Se l’emporten a casa cada 
dia. 

Muda Dins d’una bossa de roba. 
Pantaló, samarreta, calces o 
calçotets, mitjons i calçat. 
Tot marcat amb el nom. 
 

S’ha d’anar canviant la 
roba cada estació. 
 

Mocadors de paper Una capsa gran (P3) 
 

Són d’ús col·lectiu i en 
tornarem a demanar quan 
s’acabin. 

Tovalloletes humides Un paquet gran (P3, P4 i P5). Són d’ús col·lectiu i en 
tornarem a demanar quan 
s’acabin. 

Roba i calçat còmode Sense botons ni cremalleres, 
ni petos, ni cinturons. 
Vambes amb velcro. 

Ha de ser fàcil de posar i 
treure perquè puguin ser 
mes autònoms. 

Fotos 2 fotos de carnet (P3, P4 i P5) 
1  foto de 10x15 ( P3) 
 

 

 
 
 

MATERIAL PER A PSICOMOTRICITAT 
 
 

QUÈ HA DE PORTAR COM HA DE SER OBSERVACIONS 

Xandall Còmode, sense botons ni 
cremalleres. 

 

Calçat esportiu Sense cordons. 
Marcat amb el nom. 

Se l’han de posar i treure 
sols/es. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL QUE NECESSITEN ELS NENS I NENES DE 1r, 2n i 3r 
 
 
 

QUÈ HA DE PORTAR COM HA DE SER OBSERVACIONS 

Bata o samarreta per fer 
plàstica. 

Amb una veta llarga. 
Marcada amb el nom. 

Se l’emportaran a casa 
quan estigui bruta. 

 
Ampolla d’aigua. 

 
Petita. 

 

 

Mocadors de paper. 
 

Una capsa gran. 

Són d’ús col·lectiu i en 
tornarem a demanar quan 
s’acabin. 

Tovalloletes humides. Un paquet gran. 
Són d’ús col·lectiu i en 
tornarem a demanar quan 
s’acabin. 

 

Motxilla 

 
Petita, flexible, sense 
rodes i mida carpeta. 
 

 

 
 
 
 

MATERIAL PER A EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 
QUÈ HA DE PORTAR COM HA DE SER OBSERVACIONS 

 
Xandall. 

 
Còmode i marcat amb el nom. 
 

 

 

Calçat esportiu. 
Marcat amb el nom. 

Se l’han de posar i 
treure sols/es. 

 

Necesser. 
Amb tovallola, sabó i 
samarreta de recanvi. 

L’han de portar el dia 
d’Educació física. 

 
 

MATERIAL PER L’AULA 
 

QUÈ HA DE PORTAR: 

Estoig petit: buit i petit per posar el llapis i la goma. No cal portar colors ni retoladors. 

Llibreta microperforada multiassignatures (només a 3r). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL QUE NECESSITEN ELS NENS I NENES DE 4t, 5è i 6è 
 

 
QUÈ HA DE PORTAR COM HA DE SER OBSERVACIONS 

Bata o samarreta per fer 
plàstica. 

Amb una veta llarga. 
Marcada amb el nom. 

Se l’emportaran a casa 
quan estigui bruta. 

Ampolla d’aigua. Petita.  

 
Tovalloletes humides. 

 
Un paquet gran. 

Són d’ús col·lectiu i en 
tornarem a demanar quan 

s’acabin. 

Motxilla 
Petita, flexible, sense 
rodes i mida carpeta. 

 

 

 

MATERIAL PER A EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 
QUÈ HA DE PORTAR COM HA DE SER OBSERVACIONS 

Xandall. 
Còmode i marcat amb el 

nom. 

 

Calçat esportiu. Marcat amb el nom.  

 
Necesser. 

Amb tovallola i sabó. 
L’han de portar el dia 

d’Educació física. 

Samarreta de recanvi. 
 L’han de portar el dia 

d’Educació física. 

 

 

MATERIAL PER L’AULA 
 

QUÈ HA DE PORTAR: 

Estoig petit: bolígraf blau, bolígraf vermell, llapis, goma , maquineta i regle de 10 cm. 

Llibreta microperforada multiassignatures. 

Auriculars. 

 


