MATERIAL ALUMNES D’INFANTIL
-

UNIFORME: xandall, samarreta blanca (segons model), esportives de color blanc i mitjons
blancs. És obligatori portar-lo cada dia (marcat amb el nom). *

-

MOTXILLA: Segons model. A la motxilla hauran de portar el pitet cada dia, l’ampolla d’aigua i
l’esmorzar. Els dilluns la bata i el llençol (P3). *

-

AGENDA: Només els alumnes de P5.

-

PITET: Els/les nens/es que dinen a l’escola hauran de portar cada dia un pitet net. No hi ha
model de pitet, però cal que sigui pràctic, és a dir, el /la nen/a se l’ha de poder posar tot sol/a.
Aquest pitet haurà d’estar marcat amb el nom visible.

-

AMPOLLA D’AIGUA: Cada nen/a ha de portar una ampolla d’aigua (que puguin obrir i tancar
ells sols) que no sigui de vidre i marcada amb el seu nom.

-

BATA: Segons model. S’emportaran la bata a casa divendres. La bata ha d’estar marcada
amb els nom de l’alumne.

-

PAQUET TOVALLOLETES HUMIDES I CAPSA DE MOCADORS DE PAPER: El/la vostre/a
fill/a ho haurà de portar marcat amb el nom el primer dia de classe.

-

BATA PER PLÀSTICA: Una bata per utilitzar a plàstica. Aquesta bata recomanem que sigui de
plàstic per tal de que no traspassin els materials que s’utilitzen a l’hora de plàstica.

-

BOSSA DE ROBA (P3): El/la vostre/a fill/a haurà de portar una bossa de roba amb una muda
i dues bosses de plàstic. Aquesta bossa romandrà a la classe durant tot el curs.

-

LLENÇOL (P3): Els alumnes de P3 que es queden a dinar, faran la migdiada. Aquests
necessitaran un llençol especial per posar al seu llitet. Les mides són 130x54 cm
aproximadament (marcat amb el nom). Cada divendres el nen/a s’emportarà a casa i haurà de
retornar el dilluns net. Els podeu adquirir a la recepció de l’escola.

-

MANTETA (P3): La tutora us avisarà quan el/la nen/a haurà de portar-la a l’escola amb el nom
.
RECORDEU QUE TOT HA D’ESTAR MARCAT

Gràcies per la vostra col·laboració.
(*) La bata, el xandall, samarreta i motxilla s’han d’adquirir a l’escola.
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