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MATERIAL  QUE  CAL  PORTAR A L’ESCOLA
(de P3 a P5):

 1 bata cordada amb botons grans a davant, amb el nom escrit amb lletra de
pal al cantó esquerra de la bata, amb una veta de 15 cm. per penjar-la.

 Roba còmoda: millor  no  portar  “petos”  ni  cinturons,  penseu  que  és  molt
important que les criatures estiguin a gust per fer qualsevol tipus d’activitats i
no hem de perdre de vista que estan començant a controlar els esfínters i
agafant autonomia per anar sols al vàter.

 Unes  sabatilles  o  socs  que  estiguin  ben  subjectats,  per  tal  de  portar-los
mentre estiguem a dins de l'aula.

 Mitjons antilliscants marcats amb el nom.

 Les jaquetes han de portar veta d’uns 15 cm. per poder penjar-les.

 Tovalló per l’esmorzar, carmanyola i forquilla si cal, dins d’una bossa de roba.
L’esmorzar ha de ser sempre fruita natural i/o seca (ni fregida ni salada).
La fruita ha d’estar tallada.

 Una cantimplora amb aigua que hauran de portar cada dia.

 Un paquet de tovalloletes humides.

 Un capsa de mocadors de paper.

 Motxilla senzilla, de la seva mida, sense rodetes i amb cremallera.

 Cada dia hauran de portar una mascareta amb una beta llarga que es pugui
penjar al coll.  

    

                        

 Material a tenir a casa en cas de confinament: contes, músiques infantils,
plastilina,  llapis  de colors,  retoladors,  pintures,  tisores infantils,  cola,  fulls  i
cartolines...

 Només per P3: 

 1  muda de roba que  inclogui  calçotets  o  calcetes,  mitjons,  pantalons,
samarreta i sabates. Han d’estar dins d’una bossa de roba amb el nom.
Haureu de pensar d’actualitzar la muda, depenent del canvi de temporada
(estació de l’any).

 3 o 4 fotografies familiars per fer un àlbum que treballarem durant tot
el curs; cal que les escolliu conjuntament amb els vostres fills i filles.

 Recordeu que tot ha d’estar marcat amb el nom  .
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