LLIBRES I MATERIAL CURS 2020-21
Classe dels Follets
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Una bossa (mitjana) de roba per l’esmorzar. (recomanem que no
sigui motxilla)
L’esmorzar ha d’anar en una carmanyola o un “embolica entrepà”.
Un tovalló de roba per l’esmorzar.
Una cantimplora.
Unes sabatilles per estar a l’escola.
Una bata de roba per fer art (no cal que sigui nova).
Una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comenci a fer fred).
Opcional.
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) marcats amb el nom
ben visible.
Un coixí per fer Jungle Gym (psicomotricitat).
Els que es queden a dinar a l’escola cal que portin cada dia:
○ un pitet gran marcat amb el nom en un lloc visible.
Opcional: els dies de pluja es pot portar calçat i roba de recanvi.

Cal retornar el mes de setembre:
- La carpeta gran d’Art (els que venen de la Llar d’Infants)

LLIBRES I MATERIAL CURS 2020-21
Classe dels Esquirols
● Una bossa (mitjana) de roba per l’esmorzar. (recomanen
que no sigui motxilla)
● L’esmorzar ha d’anar en una carmanyola o un “embolica
entrepà”.
● Un tovalló de roba per l’esmorzar.
● Una cantimplora.
● Unes sabatilles per estar a l’escola.
● Una bata de roba per fer art (no cal que sigui nova).
● Una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comenci a fer
fred). Opcional.
● Una bossa de roba gran amb una muda sencera de
recanvi (es quedarà a l’escola). Opcional
● Tres fotografies del nen/a de 10x15 aproximadament.
● Uns mitjons antilliscants per fer Jungle Gym (psicomotricitat) amb el nom.
● Els que es queden a dinar a l’escola cal que portin cada dia:
- Un tovalló marcat amb nom i cognom amb un velcro a les
puntes.
● Opcional: els dies de pluja es pot portar calçat i roba de recanvi.
Cal retornar al mes de setembre:
- La carpeta gran d’Art
- La carpeta petita (blava)
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Classe dels Pinotxos
● Una bossa (mitjana) de roba per l’esmorzar. (recomanem
que no sigui motxilla)
● L’esmorzar ha d’anar en una carmanyola o un “embolica
entrepà”.
● Un tovalló de roba per l’esmorzar.
● Una cantimplora.
● Unes sabatilles per estar a l’escola.
● Una bata de roba per fer art (no cal que sigui nova).
● Una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comenci a
fer fred). Opcional.
● Tres fotografies del nen/a de 10x15 aproximadament.
● Uns mitjons antilliscants per fer Jungle Gym (psicomotricitat) amb el nom.
● Els que es queden a dinar a l’escola cal que portin cada dia:
- Un tovalló marcat amb nom i cognom amb un velcro a les puntes.
● Opcional: els dies de pluja es pot portar calçat i roba de recanvi.
Cal retornar al mes de setembre:
- La carpeta gran d’Art

