
 
 
 
 

 

MATERIAL CURS 2020-21 

 
 
 

 

Classe dels Tabalets 
 

● Una bossa (mitjana) de roba. 
● Una cantimplora/biberó amb aigua  
● 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 i una tovallola de bany (es 

quedarà a l’escola).  
● Una bata per fer Art. 
● Una fotografia del nen/a de 10x15 aproximadament. 
● Una fotografia de tota la família mida 13x18 aproximadament. 
● Tres fotografies tamany DNI. 
● Un paquet de bolquers, tovalloletes i crema protectora pel bolquer (per qui en 

necessiti) 
● Tovallola petita pel canviador (anirà cada dia a casa). 
● Els que es queden a dinar i dormir a l’escola cal que portin cada dia: 

○ un pitet marcat amb el nom en un lloc visible. 
○ Un llençol amb gomes amb un dibuix i/o nom de l’infant per tal 

d’identificar-lo. (qui es quedi a dormir la migdiada) 
○ Un xumet amb capsa per a qui ho necessiti. 
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Classe dels Patufets 
 

● 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 amb aigua  
● 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 i 

una tovallola de bany (es quedarà a l’escola).  
● Una bata per fer Art. 
● Dues fotografies del nen/a de 10x15 aproximadament. 
● Una fotografia de tota la família mida 13x18 aproximadament. 
● Una fotografia tamany DNI. 
● Un paquet de bolquers, tovalloletes i crema protectora pel bolquer(per qui en 

necessiti) 
● Tovallola petita pel canviador (anirà cada dia a casa). 
● Els que es queden a dinar i dormir a l’escola cal que portin: 

○ un pitet marcat amb el nom en un lloc visible. (portar-ne un cada dia) 
○ Un llençol amb gomes amb un dibuix i/o nom de l’infant per tal 

d’identificar-lo. (qui es quedi a dormir la migdiada) 
○ Un xumet amb capsa per a qui ho necessiti. 

 
 
 

 
 
 
 

 


