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MATERIAL I FUNCIONAMENT 

Per  minimitzar  els  riscos  de  propagació  de  virus,  cal  que  cada
alumne porti:

- Cantimplora o ampolleta d’aigua, amb el NOM, que s’emportaran
cada dia a casa. (No cal portar got).

- Bata amb botons, AMB UNA BETA  per a poder-la penjar i el NOM
amb lletra de PAL. Els divendres la portaran per rentar-la.

- P3: un paquet gran de tovalloletes i una caixa gran de mocadors de 
paper.

- P4 i P5: una caixa gran de mocadors de paper i un rotlle de paper de
cuina.

- ROBA  EN  GENERAL
-Tota la roba de posar i treure anirà marcada amb el nom, millor en
lletra de PAL, i portarà una beta (d’uns 20 cm) per a poder-la penjar.
-Opcional: quan faci fred es pot portar una jaqueta tipus  folre polar
per anar al pati (que també anirà marcat i portarà la beta). Aquest es
deixarà a la classe. 
-Per fer psicomotricitat tots els alumnes han de portar xandall i calçat
esportiu fàcil de posar i treure. 
-A P3, cada nen/a ha de portar una muda completa dins una capsa de
sabates.

- Dimecres 8 de setembre , de 10 a 13 h, podeu venir a portar el
material.

ESMORZAR
-S’ha de posar  dins  d’un SARRONET AMB EL  SEU NOM i  amb un
cordó per a poder-lo penjar (MOTXILLES NO).



-Recordeu que ha de ser lleuger. Demanem que no portin brioixeria
industrial. No es poden portar  ni làctics ni sucs. Un petit entrepà o
una peça de fruita és el millor. En cas de portar fruita que es porti
tallada i dins d’una carmanyola.

ENTRADES 
- PER SEGURETAT, CAL MOLTA PUNTUALITAT A L’HORA D’ENTRAR I
SORTIR PER  TAL D’EVITAR AGLOMERACIONS.

COMUNICACIONS FAMÍLIA/TUTORIA
- Cada  família tindrà un usuari d’Edvoice on  podreu comunicar  per
escrit qualsevol cosa que vulgueu dir al tutor/a (menjador, transport,
visites metge...).

ANIVERSARIS
- Recordem que l’escola queda al marge dels aniversaris dels nens;
sobretot pel que fa a les invitacions.

REUNIÓ P3
 1 de juliol de 2021 a les  19h/20h (rebreu un mail indicant quin torn 
us correspon).
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