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MATERIAL QUE NECESSITA L´INFANT A LA LLAR 
 
Ajudeu-nos en l´acció autònoma del vostre fill o filla!!! 

A fi de col.laborar en aquesta acció tan important agrairiem que tot el material que va 
penjat al penjador porti veta (jaqueta, ..) 
 

Cada infant ha de portar a la llar el següent material: 
-4 fotografies mida carnet i dues 10x15 que no siguin de fotògraf 
- una bata o samarreta vella amb veta 
-una muda sencera de recanvi, és a dir: uns pantalons, una samarreta o bodi, un 
jersei, unes calçetes o uns calçotets, uns mitjons.  

- uns mitjons antilliscants 

- unes sabates per la llar diferents de les del carrer 
- un paquet de tovalloletes humides 
- un paquet de mocadors (Tissues) 
- una jaqueta pel pati (la demanarem quan calgui). AMB VETA 

- dos xumets si en necessita (un ha d´anar amb estoig o bosseta) 

 

- una bossa impermeable per la roba bruta 

- una bossa amb la roba de recanvi 
- una bossa de roba per posar les sabates del carrer penjada al penjador de 
l´infant. 

 

 



 

 

 

Infants que porten bolquer: 

 

-Un tub de crema, si en necessita. 
-Bolquers per l´infant (no paquet gran) 
-un paquet d´esponjes sabonoses 
 

 

MOLT IMPORTANT: 

-Tot aquest material ha d´anar marcat amb el nom de l´infant de manera molt visible. 

-Les sabates que portin a la llar preferim que siguin sabates còmodes i de velcro, per tal 

de potenciar el treball de posar-se i treure´s les sabates amb els infants. 

 

Degut a les mesures de prevenció pel COVID-19 cal tenir en compte algunes 
modificacions: 
- El got per beure aigua el lliurarà la llar per a cadascun dels infants i es rentarà de 
manera diària. 
- No es podran entrar a l´aula els objetes que portin de casa, com joguines... 
- En el cas de xumets o algun nino que ajudi a l´infant acompanyar-lo, caldrà rentar-ho 
prèviament i, se l´haurà d´emportar cada dia per netejar. 

-El material es posarà més sovint per rentar. 

 

 

* TOT AQUEST MATERIAL ES PORTARÀ EL DILLUNS NET I US L´EMPORTAREU CADA 
DIVENDRES PER RENTAR.  
 

 


