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MOTXILLA

Ha de ser adequada a la seva talla, amb cremallera i que no porti rodes ni estructures rígides. 

BATA PEL TALLER

Tornarà a casa per rentar quan es consideri. 

SAMARRETA I MITJONS DE RECANVI

Per canviar-se després de realitzar l’activitat d’educació física i psicomotricitat.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE VINGUIN AMB ROBA MOLT CÒMODE I CALÇAT ADEQUAT.

MOCADORS DE PAPER i TOVALLOLETES
Una capsa de cada un per tenir a l’aula.

TOVALLONS

Els dilluns s’han de portar 5 tovallons nets dins d’una bossa de roba. Cada dia s’emportaran el 

tovalló brut per rentar. El divendres tornarà la bossa amb el darrer tovalló.

NECESSER 

Adins només pasta i raspall de dents i ha de tenir una veta per poder-lo penjar.

Piscina
Pels alumnes de primer, dins de l’horari lectiu i curricular, l’escola té previst realitzar l’activitat 

de piscina mitjançant l’activitat Aprèn a nedar que ofereix de forma gratuïta l’Ajuntament de 

Barcelona dins del Programa d’activitats físiques per a infants i joves en horari escolar. Per 

tant, l’activitat és obligatòria per a tot l’alumnat. Si per algun motiu de salut l’infant no pogués 
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Curs 2017-2018

MOTXILLA

Ha de ser adequada a la seva talla, amb cremallera i que no porti rodes ni estructures rígides. 

BATA PEL TALLER

Tornarà a casa per rentar quan es consideri. 

SAMARRETA I MITJONS DE RECANVI

Per canviar-se després de realitzar l’activitat d’educació física i psicomotricitat.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE VINGUIN AMB ROBA MOLT CÒMODE I CALÇAT ADEQUAT.

MOCADORS DE PAPER i TOVALLOLETES
Una capsa de cada un per tenir a l’aula.

TOVALLONS

Els dilluns s’han de portar 5 tovallons nets dins d’una bossa de roba. Cada dia s’emportaran el 

tovalló brut per rentar. El divendres tornarà la bossa amb el darrer tovalló.

NECESSER 

Adins només pasta i raspall de dents i ha de tenir una veta per poder-lo penjar.

Piscina
Pels alumnes de primer, dins de l’horari lectiu i curricular, l’escola té previst realitzar l’activitat 

de piscina mitjançant l’activitat Aprèn a nedar que ofereix de forma gratuïta l’Ajuntament de 

Barcelona dins del Programa d’activitats físiques per a infants i joves en horari escolar. Per 

tant, l’activitat és obligatòria per a tot l’alumnat. Si per algun motiu de salut l’infant no pogués 

1r a 3r



Necessitarem:
CASQUET DE BANY 
Ha de ser de tela - ni de goma ni de silicona -
BANYADOR DE  CALCETA 
Serà tan per nens com per nenes.
TOVALLOLA
XANCLETES
Sobretot, eviteu sivelles i les de peu de gat.
BOSSA DE PLÀSTIC 
Ens servirà per guardar el material moll.

Quan el metge i/o la família consideri que el nen o nena no es pugui banyar per qüestions de 

malaltia és convenient valorar l’estat de l’infant i si és greu, millor no venir a l’escola. Si ve a 

l’escola però no pot realitzar l’activitat, igualment acompanyarà el grup a les instal·lacions de 

la piscina i caldrà comunicar-ho per escrit a la tutora al mateix matí a través del FULL DE 

COMUNICACIONS.
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OBSERVACIONS
Els infants han de venir amb roba còmoda, que ells mateixos es puguin posar i treure amb facilitat. És imprescindible que 

TOT estigui MARCAT AMB NOM I COGNOM d’una manera ben visible.


