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Sabates d’ús intern: tipus “crocs”

Es deixaran sempre a l’escola. Es posen abans d’entrar a les aules i es lleven en sortir-ne.

Bata

Ha de dur una cinta per penjar i ha de ser amb botons a la part de davant. Es tendrà als
penjadors del grup per quan es requereixi.

Garrafa d’aigua

Anirem per ordre de llista per tal de no tenir a l’escola tots els barrals i guanyar espai.
Informarem de quan s’hagi de dur l’aigua.

Tassó de plàstic fort

Reutilitzable, l’anirem rentant aquí, per a cada infant poder beure l’aigua que vosaltres
aportau.

1 parell de calcetins de psicomotricitat Han de ser grossos per poder-los posar damunt els altres i anar sense sabates
Muda de roba

Una bossa de tela amb roba interior i de temporada (calcetins, calçons, jersey, sabates...),
la farem servir de recanvi. Si un infant té necessitat de canviar-se més heu de posar més
d'una muda dins.

1 conte

Conte adequat per l’edat del grup. Quedarà a l’aula i formarà part del material escolar.
D’aquesta manera enriquim entre tots la biblioteca d’aula.

1 paquet de tovalloletes

Anirem per ordre de llista per tal de no tenir a l’escola tots els paquets (depèn de cada
tutor).

1 paquet de mocadors

Anirem per ordre de llista per tal de no tenir a l’escola tots els paquets (depèn de cada
tutor). El paquet ha de ser d’aquests mocadors que venen dins capsa, són més fàcils
d’accedir autonòmament pels més menuts.

1 coixí

Per tenir a l’aula i asseure’s més còmodes a terra. Preferiblement el format ha de ser de
tots més o manco similar per tant seguiu les indicacions: màx.45x45cm i d’altura màx.
10cm. Aquestes mesures faciliten trobar un lloc per apilar-los i tenir-los recollits quan no
els empram.

Tot aquest material s'ha de dur amb el nom marcat, ja que algunes coses les recollirem i les guardarem tot el curs
a l'aula per evitar pèrdues i descuits.

