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Benvolgudes famílies: 

 

Ens adrecem a vosaltres per fer-vos saber el material que els alumnes 

d’Educació Infantil cal que portin a l’escola per afavorir el bon funcionament 

de les tasques escolars, la formació d’hàbits i l’adaptació de l’infant. 

 
 Una bata cordada per davant amb 

botons grossos, amb goma als 

punys, amb una beta per penjar i 

amb el nom (P3, P4 i P5). 

 Una bata de les mateixes 

característiques per als infants 

que es quedin regularment a dinar 

a l’escola (P3,P4 i P5). 

 Per als infants de P3 un recanvi 

sencer: samarreta, calces-

calçotets, xandall, mitjons i 

sabates, dintre d’una bossa de 

roba.  Tot, roba i bossa, amb el 

nom.  Poseu-hi a dintre bosses de 

plàstic per a la roba bruta. 

 Motxilla de mida adient amb 

cremallera i sense rodes que pugui 

obrir i tancar, posar i treure tot/a 

sol/a; també amb el nom a 

l’exterior (P3, P4 i P5). 

 Got de plàstic amb el nom (P3, P4 

i P5). 

 Tovalló amb el nom (P3, P4 i P5). 

 Tovallola petita (tipus tocador) 

amb beta per penjar i amb el nom 

(P3). 

 Sabatilles de gimnàstica dins 

d’una bossa de roba, tot amb el 

nom (per al dia que facin 

psicomotricitat) (P3, P4 i P5). 



 Tres capses de mocadors de 

paper de sobretaula  (P3, P4, P5). 

 Dos recanvis grans de tovalloletes 

humides (P3 i P4). 

 
 

 

També cal que les nenes i els nens vinguin a escola amb roba còmoda 

(xandalls, pantalons amb goma, ...), evitant “petos”, cinturons i botons que no 

sàpiguen cordar i descordar sols/es. 

 
Tota la roba d’abric ha d’anar amb una beta per penjar i amb el nom. 

 

Les betes han de ser d’uns 20 cm i han d’anar ben cosides als extrems; i 

recordeu que de tant en tant s’han de repassar, així com els botons de les 

bates. 

 

 

 

VOLEM INSISTIR EN LA NECESSITAT QUE TOTES 

AQUESTES COSES QUE S’HAN DE DUR A L’ESCOLA 

VINGUIN MARCADES CLARAMENT AMB EL NOM. 

 
   

 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.   

 

Ben cordialment 

 

L’Equip de mestres d’Educació Infantil 

 

 
 
 
 
 
 


