
QUÈ CAL PORTAR A L’ESCOLA  (infants nous) 

Una bossa de roba amb diferents mudes de recanvi:  

• Uns jerseis 

• Uns bodis o samarretes 

• Uns pantalons 

• Uns mitjons 

• Unes calcetes o calçotets 

• Una bossa impermeable per posar la roba bruta, si cal. 

 

Un pitet per cada àpat, amb una bossa petita de roba i/o plàstic per poder posar el pitet 

brut. 

 

Si no utilitza bolquer: 

• Un paquet de tovalloletes humides o esponges de sabó 

• Tovallola de mans 

Si utilitza bolquer: 

• Un paquet de tovalloletes humides o esponges de sabó 

• Una tovallola de mans 

• Bolquers 

• Crema balsàmica si en necessita. 

Si es queda a dormir: 

• Un llençol a l’estiu, una manta a l’hivern 

•  Si necessita xumet, l’ha de portar dins d’una capseta. 

La roba ha de ser còmode. 

Tota la roba, així com els xumets, pitets i bosses ha d’estar ben marcat amb el 

NOM perquè no es perdi. 

 

IMPORTANT: 

El dia que vingueu a fer l’entrevista al setembre amb l’educadora (ja concretarem 

aquesta trobada més endavant) del vostre fill/a cal que porteu: 

• 4 Fotos mida carnet 

• 1 foto de 13 x 18cm                  

                                                                                                                Moltes gràcies 
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• Fotocòpia del llibre de vacunes actualitzat 

                                                                                                                            Moltes gràcies     


