EDUCACIÓ INFANTIL P3 – CURS 2022‐2023
MATERIAL que cal que vagi marcat amb NOM I COGNOM de l’alumne/a
‐ La Fundació Privada Carme Serrallonga obsequia als alumnes nous amb la motxilla de
l’escola (s’entregaran els primers dies amb el nom de l’alumne/a ja marcat)
‐ 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)
‐ Una cantimplora o ampolla d’aigua, si pot ser amb canyeta o de xuclar

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

MATERIAL per portar el dia 2 de setembre
‐ Dues fotografies 10x15 amb el nom al darrera (una de la cara pel penjador i una de les vacances
per explicar els primers dies)
‐ Dues fotografies tipus carnet amb el nom al darrera
‐ Tisores punta rodona (fixeu‐vos si la mà predominant és la dreta o l’esquerra)
‐ Quatre paquets de tovalloletes humides (no cal nom alumne)
‐ Una caixa d’aquarel∙les 24 colors marca Giotto
‐ Tres pegues de barra grans preferiblement marca Pritt (no cal nom alumne)
‐ Un pinzell marca Milan 511 núm. 14 o 16 (no cal nom alumne)
‐ Una bossa amb nanses llargues d’uns 75 cm (tipus tote bag) de color cru, 100% cotó biodegradable,
rentable i reutilitzable. Us posem un enllaç de referència de com ha de ser: model de bossa

En el rebut del mes de setembre hi haurà un càrrec de 14,50 € com a pagament d’un llençol per
fer la migdiada.
I en els rebuts dels mesos d’octubre, gener i abril hi haurà un càrrec de 15,90 € corresponent al
material didàctic comú que s’utilitzarà a la classe durant aquest curs.

Podeu fer la compra del material a l'Abacus del CC Finestrelles
del 16 de juliol al 8 de setembre amb un 15% de descompte
Abacus CC Finestrelles: Laureà Miró, núm. 4 d'Esplugues de Llobregat
Horari de 9:30 a 22:00 h. de dilluns a dissabte
Mail: finestrelles@abacus.coop

