EDUCACIÓ INFANTIL – P3 CURS 2017-2018
Material per portar el primer dia d’escola, 12 de setembre
(cal que vagi marcat amb el nom i cognom)
❖ La Fundació Privada Carme Serrallonga obsequia als alumnes nous amb la motxilla de l’Escola
(es donarà el dia 5 o 6 de setembre, primers moments de l’Escola)
❖ Una bata (segons el model de l'Escola).
❖ Una bossa de roba per posar l’esmorzar i una altra pel berenar (que siguin diferents entre
elles i amb el nom visible per fora).
❖ Una bossa amb roba de recanvi: roba interior, pantalons, samarreta, mitjons i sabates (tot
marcat amb nom i cognom).
❖ Un got de plàstic amb nanses per poder-lo penjar i amb un distintiu i el nom perquè el reconeguin
amb facilitat (petit, no voluminós).
❖ Un pitet amb goma per passar pel cap (es renten cada dimecres).

Material per portar el dia 5 o 6 de setembre
Primers moments a l’Escola
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Una carpeta gran mida fulls de dibuix amb nanses i cremallera o gomes (55 x 42 cm, aprox.)
Una fotografia 10x15 (pot ser de les vacances o ampliació d’una petita. Poseu el nom al darrera)
Dues fotografies tipus carnet (poseu el nom al darrera).
Dos paquets de tovalloletes humides. (no cal nom alumne)
Dues pegues de barra (mida mitjana, marca Pritt). (no cal nom alumne)
Pinzells (Milan 511 núm. 16) (no cal nom alumne)
Una capsa d’aquarel·les (mínim 12) (no cal nom alumne)

En el rebut del mes de setembre hi hauran dos càrrecs, un de 24,00 euros que correspon al material
didàctic comú que s’utilitzarà a la classe durant aquest curs, i un altre de 12,50 euros com a
pagament d’un llençol per fer la migdiada.

On posar el nom i cognom a les bates i a les bosses

