
          Curs 2017-18 
 

 

COMENCEM    P3... 
 

 

LA PRIMERA SETMANA 
 
Per tal de facilitar l’adaptació a la nova escola i les noves mestres, les 

nenes i els nens de P3 faran una entrada a l’escola diferent a la resta de 

grups. 

 
• El primer dia podreu venir a l’escola amb les vostres filles i 

els vostres fills durant només una hora per tenir un primer 

contacte amb la classe. 
 

 

DIMARTS  12 
Joc a l’aula:  1 hora amb un 
familiar de 09:15 a 12:15 

DE DIMECRES 13 a  DIVENDRES 15 De  09:15  a 12:15 

A partir DILLUNS  18 
Horari habitual del curs 
De    9:00 a 12:30 
De  15:00 a 16:30 

 
 

La primera setmana les entrades i sortides es faran per la porta del 

carrer Natzaret.



 
 

 

 

        

MATERIAL NECESSARI PER ALS NENS I LES NENES  
D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

• Una capsa de plàstic o de cartró amb una muda de recanvi  

( calcetes/calçotets, mitjons, pantalons, samarreta i sabates ) 

marcada amb el nom de la nena o del nen.                                                                                     

• Una bossa de roba petita per anar i tornar de l’escola, per tal de 

portar-hi dins l’esmorzar, la bata i d’altres coses que necessitin. 

     Marcada amb el nom. No cal portar motxilla. 

• Una bata, preferentment amb gomes al coll i punys, per fer plàstica. 

• Un got de plàstic i un tovalló marcat amb el seu nom. 

• Dues capses de mocadors de paper. 

• Tres paquets de tovalloletes. 

 

MOLT IMPORTANT ! 

 

Per facilitar l’autonomia de les nenes i dels nens a l’escola, és molt 

important que vesteixi de manera adequada: cal que porti roba còmoda 

evitant els tirants, els petos, cinturons... ja que aquestes coses són 

dificultats a superar a l’hora d’anar al lavabo. 

 

També és convenient que les sabates siguin fàcils de treure i posar així 

evitarem els problemes de cordar i descordar. El que va millor és el 

velcro. 

 

Cal que tot ( roba, sabates, bosses ) vagi marcat amb el nom i el cognom. 

 

Tota la roba que s’ha de penjar als penjadors ( bata, jaquetes i jerseis ) 

ha de portar una cinta d’uns 15-18 cm de llarg al coll per poder-la penjar. 


