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Aquest dossier  és una eina de comunicació de  diverses informacions  que ens 

ajudaran  a tots i totes a iniciar  el curs amb  noves  il·lusions i nous reptes . 

Ja sabem que és molta feina (una mica llarg), però la seva lectura pausada us 

ajudarà a entendre la filosofia de l’escola. 

La nostra escola, és una escola viva que es va adaptant als canvis i ritmes de la 

societat actual, mantenint sempre el projecte que ens defineix. Seguim treballant 

per les necessitats d’ensenyament–aprenentatge del nen, entenent  l’escola com 

una eina cohesionadora i constructiva de  l’àmbit comunitari, partint d’una visió 

global i complerta de l’infant. 

Escola que descobreix en el treball les aptituds de cadascú, aprenent a 

desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant 

l’autoestima. Predomina l’aspecte formatiu de la persona per sobre de l’informatiu. 

La comunitat educativa estimula i potencia el desenvolupament integral de 

l’alumnat tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada 

alumne/a. 

Som una escola dinàmica, arrelada al poble i en estreta relació amb les altres ja 

existents, a fi que els infants de la nostra població tinguin l’oportunitat d’esdevenir 

ciutadans educats, responsables, lliures, crítics, pensants... 

Educant per la llibertat, la justícia, la solidaritat i la no discriminació, la 

responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres 

persones socials dignes de la comunitat on viuen. 

 

 

 

 



 

 



ACTIVITATS QUE COMPLEMENTEN EL PROJECTE DE LA NOSTRA 

ESCOLA 

L’HORT  ECOLÒGIC ESCOLAR està integrat dins del currículum dels alumnes des de 
l’educació infantil fins a sisè de primària. En aquest projecte hi pren un protagonisme 
especial la interrelació del treball que fan els avis i pares amb els alumnes en  estreta 
col·laboració  amb els mestres i educadors. També està estretament lligat amb el menjador 
i els monitors ja que ells duen a terme tot el procés de reciclatge i compostatge dels 
aliments derivats  del menjador escolar. L’escola des del 2.010 forma part del programa 
d’Escoles Verdes. 

La pràctica del CANT CORAL és una eina que ajuda a desenvolupar diverses actituds com 
el silenci, l’atenció, l’escolta, l'emissió de la veu, la interpretació musical col·lectiva, la 
col·locació corporal, valoració del treball col·lectiu, etc. Aquestes disciplines personals i del 
grup ajuden a crear i adquirir un clima de treball que són extrapolables a moltes altres 
activitats que l'alumnat realitza a l'escola.  

LA RÀDIO a l’escola. Aquest projecte és un recurs que afavoreix la comunicació , tant oral 
com escrita, participa dels diferents llenguatges audiovisuals  i està immers dins de les 
tecnologies de la comunicació. És una gran eina per treballar la diversitat, afavoreix 
l'adquisició de valors i actituds personals relacionades amb el creixement i la 
responsabilitat personal, ajuda a treballar el llenguatge oral i escrit, és una activitat 
interdisciplinària... 

L’APRENENTATGE COOPERATIU:  és un recurs i una eina que ens condueix cap una 
escola inclusiva. Sota el plantejament d'una base curricular comuna, ens permet 
personalitzar-la per atendre les necessitats i característiques personals dels alumnes, 
garantir canvis metodològics  i poder estructurar l'aprenentatge de manera cooperativa. 
Aquest treball cooperatiu es realitza des d’una vessant artística, cultural i multidisciplinar. 
Com exemple, els tallers cooperatius internivell i intercicle que portem a terme un cop a la 
setmana i que els organitzen la comissió de treball cooperatiu o bé els cicles. És una 
manera molt dinàmica, interdisciplinar i amena per dur a terme el treball de la  convivència 
,de la  pau i del respecte cap als altres. 

Atenció a la diversitat: TREBALLEM PLEGATS (treball cooperatiu entre els alumnes de 
l’INS i els de l’escola). Aquest projecte relaciona els alumnes de l’escola amb els alumnes 
de 4t d’ESO de l’INS del mateix municipi de manera més directa i íntima a través del dia a 
dia escolar. Aquesta manera de treballar permet crear vincles i bones relacions entre els 
alumnes de l’escola i de l’institut que seran en un futur, una via de relacions socials 
interpersonals positives. 

Autonomia en l’aprenentatge i plaer per la lectura: la biblioteca escolar i padrins lectors 

 BIBLIOTECA ESCOLAR, per fomentar l’ús de la llengua en tots els àmbits de la 
vida escolar en el dia a dia dels nostres alumnes. Hi ha servei de préstec de llibres amb 
l’Epergam amb la col·laboració de la comissió de la biblioteca on també hi formen part 
l’AMPA i pares de l’escola. 

 PADRINS LECTORS és un projecte que vol fomentar i estimular el gust per  la 
lectura, millorar la comunicació lingüística i afavorir la relacions entre alumnes d’Ed. 
Infantil (P5) i Cicle inicial (2n)  en un ambient de plaer i creativitat. Es tracta de treballar 
de forma cooperativa i atenent la diversitat de l’alumnat. El treball en parelles permet un 
acostament més íntim, un ús de vocabulari i idees similars, un treball més acurat en 
dicció, entonació, lectura en veu alta.... En definitiva, millorar el procés lector dels infants 
(velocitat, comprensió, estratègies...) alhora que gaudeixen d’un aspecte positiu entorn 
de la lectura amb els seus companys d’escola. 



ESTRATÈGIES MATEMÀTIQUES I LINGÜÍSTIQUES. Aquests tallers promouen treballar 
continguts curriculars però d’una manera més lúdica i manipulativa on  els alumnes puguin 
interioritzar uns continguts i  unes habilitats a partir d’ells mateixos desenvolupant l’habilitat 
d’aprendre a aprendre, l’autonomia i iniciativa personal  . Es busquen sobretot activitats 

que potenciïn les matemàtiques, les llengües,i les TIC(tecnologies de la informació i de la 

comunicació) d’una manera més competencial i l’educació en valors. 

ANGLÈS. S’inicia a P-3 una introducció de l’anglès a partir dels hàbits. A primària, sempre 
que l’organització del centre ho permeti, es fan uns grups flexibles d’anglès oral. 

TEATRE NEGRE: El teatre com eina pedagògica ens ofereix un escenari formatiu que pot 
enriquir molt l’adquisició de les competències. Aquest taller facilita l’ autoconeixement, la 
imaginació , la sensibilitat i una alta capacitat d’adaptació al medi i als esdeveniments des 
de la vessant de  l’art i l’expressió artística. 

Participació en el PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT ESCOLAR. Pretén posar a l'abast de 
tots els alumnes de l’escola la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran 
potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres 
infants, incrementant la participació d’activitats en horari no lectiu. Es contribueix  
mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als 
altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, 
l'autonomia, la capacitat de decisió… fomentant l'adquisició d'hàbits saludables que 
contribueixin a un millor benestar. 

El projecte de reutilització de llibres de text i material didàctic: CUIDA’M. És un pla creat 
per aprofitar els llibres que usem a l'escola, fent-los servir durant uns quants cursos 
escolars. Ajuda als nostres alumnes a valorar i a respectar el material mantenint una 
actitud responsable davant les coses comunes. Així com promoure l'estalvi econòmic de 
les famílies. 

SORTIDES I COLÒNIES 

Les sortides i les colònies, són activitats molt importants de l’escola que anem preparant al 
llarg del curs i on es recull molta de la feina que es va fent. 

Totes aquestes activitats que es realitzen fora de l’escola també formen part de les 
programacions del dia a dia. Aporten al grup i al propi nen/a un tipus d’experiències i de 
vivències que des de l’aula o des de casa no es poden dur a terme. 

Són activitats  DE GRUP, és molt important que tothom hi participi. No té cap sentit el fet 
que no hi hagi tot el grup classe, ja que els nens i nenes que no hi participen estaran 
mancats d’unes vivències i treball col·lectiu que després segueixen desenvolupant-se a 
l’aula. 

Les colònies i les sortides tenen uns objectius pedagògics que es troben dins del 
currículum escolar, però també tenen uns objectius lúdics, passar-ho bé, divertir-se... 

Es durà a terme com a mínim una sortida llarga per trimestre, a part de les sortides de 
matí/tarda que pugui planificar el mestre en el moment que ho cregui oportú. 

A l’escola són els pares els qui fan d’acompanyants a les sortides les funcions que faran 
són les següents: atendre, col·laborar i ajudar el grup sencer, mai prioritzar els seus fills. 

És el mestre el responsable de la sortida, per tant és qui la coordina i qui determina les 
actuacions i el nombre dels acompanyants. 

No està permès pels pares i/o acompanyants l’ús dels mòbils i /o càmeres fotogràfiques  a 
les sortides ja que l’escola és l’única autoritzada pels pares i mares per difondre les 
imatges dels seus fills/es. 

 



L'ACTIVITAT DE PISCINA 
 

L'escola té com a finalitat proporcionar als infants  aquelles situacions educatives que els 
permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se 
amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges 
d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició 
de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva 
integració a la societat. 

És durant els primers anys de vida que es construeixen les estructures neuropsíquiques 
elementals, s'organitzen els contactes amb el món i es basteix la noció de la pròpia 
identitat, l'adquisició de les primeres nocions i informacions, i les primeres formes de 
participació social. I és per això que organitzem totes les activitats tenint en compte que 
tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent. 

Amb tot això volem que les famílies us adoneu i sigueu partícips de la importància que té 
l'activitat de piscina que s'organitza des de l'escola i que correspon a una de les sessions 
d’educació física o psicomotricitat que marca el currículum. 

1. Explorar i identificar les característiques del propi cos a partir de les semblances i 
diferències que s'estableixen amb els altres. 

2. Adaptar el to muscular i la postura a les característiques dels objectes, accions i 
situacions. 
Controlar l'equilibri estàtic i dinàmic (dins l'aigua) 

3. Comprovar els resultats de la pròpia acció corporal amb el que s'havia anticipat fent-se 
conscient dels seus límits i possibilitats (entrades i sortides de l'aigua). 

4. Adonar-se de la possibilitat d'experimentar noves accions corporals i aconseguir-les per 
mitjà de l'esforç personal. 

5. Coordinar l'ull i el peu en la realització d'activitats que impliquen desplaçaments 
(nedant) 

6. Mostrar consciència que es saben coses, que es poden aprendre coses noves i que es 
requereix un esforç per aconseguir-ho. 

7. Vestir-se i despullar-se autònomament. 
8. Mantenir els hàbits d'higiene corporal. 
9. Respectar les normes formulades pels adults. 
10. Tenir cura i manteniment dels objectes personals i guardar-los segons les ordres 

donades pels adults. 
11. Demostrar satisfacció per resoldre les activitats quotidianes de forma autònoma. 
12. Demanar ajuda als adults o als companys i companyes tot acceptant-la i valorant-la, 

per tal de resoldre situacions difícils. 
13. Participar en les activitats organitzades pels altres (piscina) aportant idees i 

desenvolupant-les fins al final. 

Per poder dur a terme aquesta activitat d'una manera satisfactòria necessitem una estreta 
col·laboració entre família i escola, i que ens feu saber qualsevol dubte o neguit per tal de 
poder-lo solucionar conjuntament. 

 
QUAN ES FA? 
 

L’activitat de piscina es porta a terme els dijous. Hi participen els alumnes de P-3 fins a 
4rt  
Pel proper curs escolar, es proposa que els nens d’educació infantil i cicle inicial facin 
l’activitat de piscina  el tres trimestres. 
Els alumnes de 3r i 4t en faran un trimestre. 
A l’inici de curs s’ informarà de l’horari de piscina que  farà el vostre fill/a. 
Només n’estan exempts els alumnes que per prescripció mèdica no poden realitzar 
l’activitat. 
Es gestiona des de l’escola i els pagaments es fan a través del banc. 
 



QUÈ CAL PORTAR? 
 
- Els nens/es han de venir esmorzats de casa, però cal que portin un parell de galetes, 

fruita, fruits secs ... per quan surten de l’aigua. 
- Cal portar el banyador posat, els de parvulari millor que sigui de calcetes  per poder 

anar al lavabo sense dificultats.  
- Material que cal portar dins d’una motxilla: 

 gorra de bany. 

 xancles 

 barnús. 

 calcetes o calçotets i mitjons de recanvi. 

 pinta 

 una gorra de llana per quan sortim ( a l’hivern). 
 

Recordeu que tot ha d’anar ben marcat amb el nom del nen/a, tant el material de 
piscina com el que porten posat. 
 
Els dijous necessitarem la vostra col·laboració. Els pares o mares que puguin fer 
d’acompanyants per vestir i desvestir, cal que es posin en contacte  directament 
amb  el tutor/a del seu fill/a 

 

POLLS/ MOL·LUSCOS 
 

Els alumnes que tenen polls o llémenes (ous) no poden anar a l’escola. Cal fer revisions 
dels caps dels alumnes de tant en tant. Quan una família ens comunica que hi ha polls, cal 
passar un avís a totes les famílies de la classe i/o del cicle...escola. És un tema que es 
controla des de les famílies i des de la tutoria.  
Si se sap que un alumne té mol·luscos no podrà anar a la piscina. A l’escola cal que dugui 
la part on hi ha els granets tapada per evitar el contagi. 

 

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES 
 
Tots els alumnes de l’escola que tinguin algun tipus d’intolerància i/o al·lèrgia a un o varis 
aliments, hauran de portar degudament emplenat i signat  pel metge/especialista, el   
formulari. 
Només es serviran menús especials als alumnes que hagin retornat el formulari abans de 
l’inici del proper curs 2016-17. 
Els menús especials, es mantindran durant les dates especificades en el formulari. 
Per poder atendre correctament a les necessitats de cada un dels alumnes, caldrà que les 
famílies que feu ús del servei de menjador,  demaneu cita prèvia els dies 1 o 2 de 
setembre al correu electrònic ampamatagalls@gmail.com per poder-vos  reunir amb la 
cuinera . 
Els horaris per dur a terme la reunió amb la cuinera Assumpció seran: 
-  5 i 6 de setembre de 10 a 13h  
-  7 de setembre de 10 a 13h i  17 a 19h. 
Es indispensable portar el formulari degudament emplenat el dia de la reunió amb la 
cuinera. 
Els alumnes que no facin ús del servei de menjador diàriament, però que també tinguin 
algun tipus d’ intolerància i/o al·lèrgia a un o varis aliments, hauran de portar igualment el 
formulari  que s’afegirà a la base de dades de sortides, colònies... de l’AMPA i de l’Escola. 



ELS ANIVERSARIS DELS NENS I DE LES NENES A L’ESCOLA 
 

La nostra proposta és que els nens i les nenes celebrin el seu aniversari a l’escola amb els 
seus companys/es realitzant algun tipus d’activitat especial on ell/a en sigui el protagonista 
durant el dia o setmana segons el nivell.  
A partir d’aquest curs, no es podran portar coques, pastissos... per problemes 
d’intoleràncies i al·lèrgies o intoxicacions, tal i com marca la normativa en el punt de 

Manipulació d'aliments: 
L'elaboració d'aliments en un centre per part dels alumnes, les famílies o els professors, 
com a activitat de la programació anual s'ha de fer tenint en compte les normes bàsiques 
d'higiene alimentària establertes per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària a "Quatre 

normes per preparar aliments segurs". 
En tot cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata i, en cas d'alumnes amb 
al·lèrgies, només es poden usar materials i aliments que no continguin els al·lergògens que 
cal evitar. Es pot consultar la publicació "Al·lèrgies alimentàries i al làtex. Guia per a 
l'escola". 
Us recordem que a l’escola no es pot fer entrega de les invitacions per les festes 
d’aniversaris particulars. 

L’ESMORZAR DELS NENS I DE LES NENES A L’ESCOLA 
 

Es podria dir que l’esmorzar és l’àpat més important del dia. Una forma de començar el dia 
menjant sa, és fent un ESMORZAR equilibrat a casa, perquè: millora l’estat nutricional de 
l’infant, augmenta el rendiment escolar, redueix el risc d’obesitat i fa que tinguem més 
energia i bon humor. Hauria d’incloure almenys un làctic (llet, iogurt, formatge), un cereal 
(pa, torrades, cereals d’esmorzar...) i una fruita o suc de fruita natural. 
A mig matí, a l'hora del pati, és recomanable completar l’esmorzar del matí amb un entrepà 
petit o una peça de fruita, per arribar al dinar sense una gana voraç.  
- És més important la varietat, que la quantitat. Ofereixi-li petites racions de diferents grups 
d’aliment, per tal que es vagi habituant (especialment en l’esmorzar). La capacitat de 
l’estómac d’un infant és molt més reduïda que la d’un adult. 
- La “bolleria industrial” (croissants, donuts, brioixos...), conté un excés de greixos saturats, 
poc adequats nutricionalment. No és recomanable la seva ingesta. 
Opta pels productes d’elaboració més senzilla i artesana (per exemple: pa de pessic, un tall 
de coca, unes magdalenes fetes a casa o de forn...).  
 “Sembla clar que és més fàcil promoure l'adquisició d'hàbits alimentaris i estils de 
vida més saludables durant l'etapa infantil, que modificar hàbits incorrectes estructurats 
durant la vida adulta. Per tant, l'alimentació al llarg de tota la infància, l’edat escolar i 
l’adolescència ocupa un paper molt important en la prevenció de les malalties i en la 
promoció de la salut”. 
 
Els nens esmorzen a l’escola a mig matí. Cal dur l’esmorzar dins d’una carmanyola, 
sense embolicar. Ho posem dins d’una bosseta de roba amb el tovalló. 

 

L’AGENDA I LA LLIBRETA VIATGERA 
 
Per tal de mantenir  una comunicació més estreta i fluïda entre la família i l’escola els nens 

i nenes de parvulari fins a segon de primària tenen una llibreta viatgera, que la posa 
l’escola, i que ha d’anar i venir cada dia dins de la motxilla.  És important que les 
famílies la mireu cada dia i que hi poseu tot allò que us sembla que és important, notícies, 
avisos, etc. Les mestres hi posem, també, les coses que ens semblen importants, 
curioses... 

Els nens i nenes de 3r, 4t, 5è i 6è de  primària, ja tenen una agenda escolar que també 

ha de ser viva i és el lligam entre la família i l’escola. Cal que la portin cada dia i que els 
pares i mares en facin un control a diari per veure si hi ha alguna anotació (deures, notes 
del mestre/a, informacions...) 
Totes les anotacions que fan els mestres a la llibreta o bé a l’agenda cal que estiguin 
signades per tal d’assegurar-nos des de l’escola que els pares n’heu rebut la informació, de 
la mateixa manera que si els pares poseu una nota el/la mestre/a l’ha de signar perquè 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/dd17445/4normes_catala.pdf
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/dd17445/4normes_catala.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/a/allergies_alimentaries/documents/GuiaescolaImmunitasVera06_cat.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/a/allergies_alimentaries/documents/GuiaescolaImmunitasVera06_cat.pdf


sabeu que l’ha rebut. Els alumnes són els responsables d’avisar als pares o mestres de 
que a l’agenda hi tenen algun tipus d’informació que cal signar. 
Cal que entre tots vetllem pel bon ús i polidesa de la llibreta i l’agenda (no es pot ni guixar, 
pintar...) és una eina de treball que l’utilitzem tots plegats. 

LES ENTRADES I SORTIDES  
 
L’organització de les entrades i sortides per aquest curs escolar 2016-17 es realitzaran de 
la següent manera: 

L’horari de les classes és de 9 a 12,30 h i de 15 a 16,30h per a tots els alumnes. 
Les portes s’obren a les hores en punt i es tanquen 5 minuts més tard.  
 
Els alumnes d’Educació Infantil: 
 
9h Entren amb els pares i mares i es col·loquen en fila a l’entrada de l’escola. Només els 
pares i mares de P-3 entren a l’aula. S’hauria d’evitar entrar amb cotxets al passadís i 
deixar que els nens i nenes dels altres grups puguin entrar amb tranquil·litat. 
12,30h els recullen els pares a la porta principal de l’escola. 
15h Entren  per la porta del pati de primària i les famílies deixaran els nens a la primera 
porta (la de l’acollida) de l’edifici on hi haurà un mestre/a. Ningú no entra a l’aula. 
16,30 h, els pares i mares entren pel pati de parvulari i van a recollir el seus fills fins a la 
porta de la classe. Els divendres podran entrar a l’aula a recollir la carpeta i tots els estris 
de la setmana. 
 
Els alumnes de primària: 
 
9 h entren per la porta del pati de primària i es col·loquen a l’entrada de la porta que dóna 
a la seva aula. Els alumnes de CM i CS, al capdavall de l’escala. 
12,30 h els mestres acompanyen els alumnes de CM i CS fins a baix al pati on els 
acomiaden. Els alumnes de 1r i 2n es lliuren a les famílies, no poden marxar sols. 
15h entren per la porta del pati de primària. Els germans grans que acompanyen  els petits, 
entren pel pati gran i els acompanyen fins l'entrada de la primera porta del pati. Els petits 
es posaran a la seva fila 
16,30h  surten igual que al migdia.  
L’escola només lliura els alumnes a la mare, pare o persona degudament autoritzada. Si un 
pare, mare o persona responsable no ve a buscar el seu fill/a, el mestre/a tutor/a o 
responsable entra l’alumne/a a l’escola i telefona a la família. Si no els localitza ho posa en 
coneixement de la direcció. 
A partir de 3r els alumnes poden anar sols a casa. 
 
Us preguem la màxima puntualitat tant en les entrades com en les sortides. 
Per no trencar el bon funcionament de l’aula, els alumnes que arribin tard a l’escola 

sense causa justificada s’hauran d’esperar a la biblioteca acompanyats d’un 
mestre, fins que comenci la segona sessió del matí.  
 

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 
 
És indispensable l’assistència diària a l’escola per tal d’adaptar-se al grup i de seguir el 
ritme de treball. Les faltes d’assistència o retards han de justificar-se per escrit a l’agenda. 
En els casos d’imprevistos s’ha de fer, a més a més, per telèfon. Recordeu que s’ha de 
ser puntual per poder dur un bon ritme de classe. 



 MATERIAL NECESSARI A L'INICI DEL CURS 
 

 

 A L’ESTOIG QUE TENEN ELS ALUMNES A PARTIR DE 3 r NOMÉS PODRÀ HAVER-HI 
EL MATERIAL DONAT A L’ESCOLA. NO ES POT PORTAR MATERIAL DE CASA. 

 QUAN S’ACABIN ELS MOCADORS I TOVALLOLETES US EN TORNAREM A 
DEMANAR. 

 TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I EL COGNOM 

 CAL QUE TOTA LA ROBA QUE PORTEN ELS NENS A L’ESCOLA PORTI LA BETA 
PER PODER-LA PENJAR BÉ I AIXÍ EVITAR QUE ES PERDI. 

 ÉS MOLT IMPORTANT QUE RECORDEU QUE LES MOTXILLES NO PODEN SER DE 
RODETES NI AL PARVULARI NI A LA PRIMÀRIA. 

 CAL EVITAR LES VAMBES DE SOLA NEGRA PER FER EDUCACIÓ FÍSICA. 

 P-3 
Llunes 

P-4 

Estrelles 

P5 
Sols 

1r 
Esquirols 

2n 
Eriçons 

3r 
Roures 

4t 
Avets 
 

5è 
Gorgs 
 

6è 
Sots 
 

 Bata amb botons, marcada i 
amb el nom cosit al davant, 
amb una beta de 20 cm per 
penjar-la. 

X X X X X  

   

 Bata, camisa vella, 
davantal... amb una beta de 
20 cm per penjar-la, per a 
plàstica. 

     X X X X 

 Xandall de l’escola X X X X X X X X X 
 Tovallola petita amb beta  
per penjar (màxim 30cm de 
llarg) 

X X X X X X X X X 

 Tassa/got de plàstic. X X X X X X X X X 
  Bossa d’esmorzar de roba: 
Carmanyola de plàstic petita 
i tovalló. 

X X X X X X X X X 

 Capsa de mocadors paper  X X X X X X X X X 
 Un paquet de “tovalloletes 
humides“. 

X X X X X X X X X 

  Mitjons de psicomotricitat 
(anti-lliscants),dins una bossa 
de roba. 

X X X       

 Necesser d’Educació física: 
sabó, tovalloleta i samarreta 
de recanvi. 

   X X X X   

 Necesser d’Educació física: 
sabó, tovallola per dutxar-se i 
roba de recanvi. Recordar que 
les sabatilles esportives no 
tinguin la sola negra. 

       X X 

  Fotos carnet actualitzades  2 2 1 1 1 1 1 1 

 Una muda de recanvi 
sencera   per l’escola dins 
d’una bossa de roba. 

X X X       

 Compàs.        X X 
 Una calculadora de 8 dígits  
 

    X X X X X 

  Estoig no metàl·lic, tipus 
bossa, BUIT (es queda a 
l’escola) 

     X X X X 



MATERIAL  DE MIGDIA 

 
 P-3 

Llunes 

P-4 

Estrelles 

P5 
Sols 

1r 
Esquirols 

2n 
Eriçons 

3r 
Roures 

4t 
Avets 
 

5è 
Gorgs 
 

6è 
Sots 
 

Bata amb botons amb el nom X X X X      
Tovallola de bany mides del 
llitet(0,55 x1,3 m)  amb unes 
gomes a les puntes i una 
manteta. Qui ho necessiti pot 
portar un ninot o un coixinet. 
Tot marcat amb el nom. 

X         

Individual per posar damunt 
la taula i tovalló per eixugar-se 
dins d'una bossa de roba per 
guardar-ho a la cistella del 
menjador. Tot marcat amb el 
nom del nen/nena. 
 Els alumnes de P-3 cal que 
cusin una goma al tovalló per 
poder passar-lo pel cap. 

X X X X X X X X X 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


