
INFORMACIÓ ADREÇADA ALS PARES/MARES  
D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Us avancem informació important a l’hora de dur els vostres fills i filles a l’escola. Més 
endavant, mitjançant les reunions de principi de curs, n’hi haurà molta més. 
 
ENTRADES I SORTIDES 
 . Tots els alumnes entraran i sortiran per la porta de la seva classe ٭
 Demanem que,  per tal d’afavorir l’autonomia, el bon funcionament i l’organització de ٭

les classes, mares i pares us abstingueu d’entrar a les aules. 
Us recordem de nou la importància de la puntualitat.  
 
MATERIAL QUE HAN DE DUR 

� Una bata amb botons al davant (grans i fàcils de cordar), amb goma als punys, marcada 
amb el nom i una veta elàstica d’uns 15 cm. per poder-la penjar amb facilitat. La bata la 
portaran a casa  el divendres per rentar-la.  Cal retornar-la el dilluns. 

� Un got de plàstic tou  i sense nansa, marcat amb el nom. El divendres se l’emportaran a 
casa per rentar-lo i el retornaran el dilluns. 

� Bossa per l’esmorzar, tovalló de roba i carmanyola, marcats. 
� Una tovallola de tocador amb una veta elàstica, marcada. 
� Una capsa de mocadors de paper. 
� Un paquet de tovalloletes humides. 

 
Només per als nens i nenes de P-3: 

� Una muda completa (que cal revisar quan sigui necessari) i una tovallola de lavabo 
dins d’una bossa de roba, que es quedarà a l’escola. És important que totes i 
cadascuna de les peces estiguin marcades amb el nom. 

 

FOTOCÒPIES EN COLOR: 
Donat que els alumnes de P3, P4 i P5 fan ús de fotocòpies en color per tal de fer més atractiu 
l’aprenentatge. Es cobraran 10€ al nivell de P3 i 7€ a P4 i P5, per cobrir aquestes necessitats. 
 
PSICOMOTRICITAT 
El dia de psicomotricitat (més endavant es facilitaran els horaris) hauran d’anar vestits amb 
roba còmoda: xandall o pantalons curts si fa calor, samarreta de màniga curta a sota (sense 
botons) i calçat amb “velcro” per afavorir l’autonomia dels nens i nenes a l’hora de canviar-se. 
 
ESMORZAR 
Molt important: els nens i nenes han d’haver esmorzat a casa. A l’escola portaran un petit 
esmorzar complementari, el més saludable possible: entrepà petit, unes galetes, una peça de 
fruita... Intenteu evitar pastes industrials. No es poden portar ni làctics, ni sucs. 
Us demanem la vostra col·laboració per establir el dia de la fruita, és per això, que us 
demanarem que els dimecres els nens i nenes portin fruita per esmorzar, tot i que la poden 
portar tots els dies que vulguin. És important que la fruita es porti pelada i tallada, si cal. 
A l’hora d’esmorzar es treballen una sèrie d’hàbits, per això convé no descuidar el material que 
sol·licitem (bosseta i tovalló). Eviteu, tant com pugueu, l’alumini i els plàstics per embolicar 
l’esmorzar. Cal educar els nens en l’ús de la carmanyola. 



 
 ANIVERSARIS 
A tots els cursos, s’intentarà  celebrar  el mateix dia de l’aniversari. En cas de portar alguna 
cosa, que sigui una capsa de galetes en lloc de llaminadures o pastissos. 
Les invitacions a festes particulars d’aniversari no es poden repartir a la classe.  
 
JOGUINES 
Tenint en compte que a l’escola ja hi ha joguines per a tothom, recordeu que no es poden 
portar joguines de cap tipus. 
A P3, els nens i nenes que ho necessitin, la poden portar mentre duri el període d’adaptació.  
 
ALTRES ASPECTES A DESTACAR 
Tota la roba, calçat i material ha d’anar marcat amb el nom. Les jaquetes, anoracs o jerseis, 
també han de portar la veta elàstica. 
No poseu als nens/es ni pantalons amb “peto” ni cinturons. Per afavorir la seva autonomia és 
molt millor que els pantalons siguin amb goma. 
La motxilla que porten habitualment a l’escola, ha d’anar marcada per fora amb el nom i cal 
que sigui petita i fàcil d’obrir i tancar (“velcro” o cremallera). No s’acceptaran motxilles amb 
rodes, ni amb tanques complicades.  
 
Gràcies per la vostra col·laboració, 
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