EDUCACIÓ INFANTIL
CURS 2019-2020

Educació Infantil 1 - FOLLETS
Material que hauran de portar de casa
















Una bossa (mitjana) de roba per l’esmorzar.
L’esmorzar a d’anar en una carmanyola o d’un “embolicaentrepà”.
Un tovalló de roba per l’esmorzar.
Un vas de plàstic
Unes sabatilles per estar a l’escola
Opcional una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comenci a fer
fred).
Una bossa de roba gran amb una muda sencera de recanvi (es quedarà
a l’escola).
Tres fotografies del nen/a de 10x15 aproximadament.
Una fotografia de tota la família.
dues fotografies tamany DNI
Uns mitjons antilliscants per fer Jungle Gym (psicomotricitat ) amb
el nom.
Un coixí per fer psicomotricitat.
Els que es queden a dinar a l’escola cal que portin un pitet gran
marcat amb el nom en un lloc visible, cada dia.
Opcional: els dies de pluja es pot portar un calçat i mitjons de
recanvi.
Aquest curs no necessitem una bata per a art, per a cada nen, 75
bates !!! demanem bates a qui les vulgui portar per a quedar-se fixes
a l’escola. Amb 25 bates en tenim prou. El nen agafa una bata, sense
nom, i la utilitza en activitats que es pot embrutar. També es poden
utilitzar en l’espai d’art i espai d’experimentació.

EDUCACIÓ INFANTIL
CURS 2019-2020

Educació Infantil 2 - ESQUIROLS
Material que L’ESCOLA comprarà


Ready for a story! quaderns 1,2,4 JOSEP MARIA ARTIGAL
Material que hauran de portar de casa















Una bossa de roba per l’esmorzar(no motxilla). Aconsellem portar
l’esmorzar dins d’una carmanyola o “embolicaentrepà”.
Un tovalló de roba
Un vas de plàstic.
Unes “sabatilles” per estar a l’escola.
Opcional: una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comença a fer
fred)
Opcional: una bossa de roba gran amb una muda sencera de recanvi (
es quedarà a l’escola)
Uns mitjons antilliscants per a fer Jungle Gym (psicomotricitat)
Els que es quedin a dinar cal que cada dia portin un altre tovalló
diferent al de l’esmorzar, gran i amb un “velcro”a les puntes per
poder-lo lligar al darrere.
Una fotografía de les vacances i dues fotografies d’ells (mida 10x15
aprox.)
Els dies de pluja es recomana portar calçat i mitjons de recanvi.
Cal retornar la carpeta gran de plàstica.
Aquest curs no necessitem una bata per a art, per a cada nen, 75
bates !!! demanem bates a qui les vulgui portar per a quedar-se fixes
a l’escola. Amb 25 bates en tenim prou. El nen agafa una bata, sense
nom, i la utilitza en activitats que es pot embrutar. També es poden
utilitzar en l’espai d’art i espai d’experimentació.

EDUCACIÓ INFANTIL
CURS 2019-2020

Educació Infantil 3 - PINOTXOS
Material que L’ESCOLA comprarà


Ready for a story! quaderns 5, 6, 7 JOSEP MARIA ARTIGAL

Material que hauran de portar de casa













Una bossa de roba per l’esmorzar(no motxilla). Aconsellem portar
l’esmorzar dins d’una carmanyola o “embolicaentrepà”.
Un vas de plàstic.
Unes “sabatilles” per estar a l’escola.
Opcional: una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comença a fer
fred)
Opcional: una bossa de roba gran amb una muda sencera de recanvi
(es quedarà a l’escola)
Uns mitjons antilliscants per a fer Jungle Gym (psicomotricitat)
Els que es quedin a dinar cal que cada dia portin un altre tovalló
diferent al de l’esmorzar, gran i amb un “velcro”a les puntes per
poder-lo lligar al darrere.
Una fotografía de les vacances i dues fotografies d’ells (mida 10x15
aprox.)
Els dies de pluja es recomana portar calçat i mitjons de recanvi.
Cal retornar la carpeta gran de plàstica.
Aquest curs no necessitem una bata per a art, per a cada nen, 75
bates !!! demanem bates a qui les vulgui portar per a quedar-se fixes
a l’escola. Amb 25 bates en tenim prou. El nen agafa una bata, sense
nom, i la utilitza en activitats que es pot embrutar. També es poden
utilitzar en l’espai d’art i espai d’experimentació.

