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MATERIAL CURS 2019-2020. EDUCACIÓ INFANTIL  
 

1. Cal portar a l’inici de curs: 
- 3 paquets de mocadors de paper (tissues).      
- 1 paquet de folis de 500 unitats de 80 gr.        
- 1 rotllo de paper de cuina gran (jumbo) 
- Joguina (segons el curs, no retornable i d’ús comú): 

o P3 joc de sorra: galleda, pala i rasclet  
o P4 pilota de plàstic 
o P5 cotxe de plàstic per jugar al pati 

 
 

2. Bossa de roba marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm. per penjar-la. 
 

3. Bata per fer manualitats marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm. per 
penjar-la. 

 
4. Xandall de l’escola marcat amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm. a la jaqueta 

per penjar-la. 
 

5. Ampolla d’aigua de plàstic  marcada amb el nom a la motxilla del dia a dia. 
 

6. Tota la roba que el nen o la nena es pugui treure a l’escola (jaquetes, abrics, 
anoracs,...) caldrà que estigui marcada i dugui una cinta d’uns 20 cm. per poder 
penjar-la. 
 

7. La roba que el nen o la nena porti a l’escola cal que sigui còmoda i no tingui 
botons, cinturons, tirants, etc. per tal de fer els/les alumnes autònoms en les seves 
necessitats bàsiques (anar al lavabo, etc.) 

 
8. Els dies de psicomotricitat han de portar xandall i mitjons amb les sabates d’esport 

de velcro marcades amb el nom. 
 

9. No es poden portar motxilles amb rodes a l’escola. 
 

10.  Si teniu alguna joguina d’exterior que ja no utilitzeu podeu portar-la a l’escola 
(patinets, motos, bicis petites, etc.) 
 
 

Salou, 21 de juny de 2019. 

EQUIP DOCENT D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 
IMPORTANT: ELS LLIBRES I EL MATERIAL (MOCADORS, FOLIS...), CAL 
PORTAR-LOS A L’ESCOLA EL DILLUNS 9 DE SETEMBRE DE 9.30 H A 
11.30 H A LA CLASSE CORRESPONENT. 


