
 
 

CURS 2013/14 
 

El vestuari 
 

� La roba ha de ser còmoda i fàcil de posar i treure, per facilitar els moviment i 
l’autonomia de l’infant. 

� És indispensable portar tota la roba marcada amb el nom i el cognom. L’escola no 
es farà responsable de la que no ho estigui. 

� Les jaquetes, abrics, bates i tovalloles han de dur una veta llarga, d’uns 16 cm, per 
poder penjar-les amb facilitat. 

� Per als nens que es queden a fer la migdiada, demanem que les sabates siguin 
amb velcro o bé que siguin fàcils de posar i treure per tal de facilitar l’autonomia de 
l’infant 

� La roba que es dóna bruta, caldrà portar-la neta a l’endemà per tal que al centre 
sempre hi hagi una muda de recanvi 

� El dia que hi hagi psicomotricitat, els nens i les nenes hauran d’anar amb roba 
còmoda i mitjons gruixuts i antilliscants 

� Qui tingui el conjunt esportiu de l’escola, heu de posar-lo els dies de psicomotricitat 
i en les sortides. 

� No es poden portar a l’escola accessoris de cabell petits que puguin ser perillosos 
pels altres infants per perill d’ennuegar-se. 

 
 
 
El material que cal  preparar i portar al centre 
 
� Una bata. Per als infants de l’aula de 0-1 any caldrà portar bata des que comencen 

a caminar i a menjar sencer (tan sols la posarem a l’estona dels àpats, per tal de 
no dificultar el moviment dels infants). Les bates portaran el nom del nen o la nena 
al davant, al costat esquerre. 

� Una bata de niló per fer pintura (els infants de l’aula de 0-1 any no cal). 
� Un conjunt esportiu pels dies de psicomotricitat, o per les sortides 
� Una bossa de roba amb anses per desar la roba de recanvi de l’infant, que es 

quedarà sempre al centre. 
� Una bossa de niló reutilitzable per prendre la roba bruta de casa, i evitar utilitzar 

cada dia bosses de plàstic 
� Una motxilla amb cremallera i sense rodes per anar i tornar de l’escola. 
� Una muda completa: samarreta, calces o calçotets (o bodi segons l’edat), mitjons, 

pantalons, jersei i sabates. Tot això dins la bossa de recanvi 
� Una tovallola petita mida tocador  
� Pitets. En funció de l’edat i les menjades que facin haureu de portar diferent 

número de pitets. Parleu-ho amb la vostra mestra. 
� Una jaqueta per sortir al jardí. 
� Un llençol ajustable/o d’hamaques per als infants que es queden a fer la migdiada, 

cal que estigui marcat amb el nom ben clar i al mig. 
� Una manyopla de bany,pels infants de 0-1 any  
� Cada escola us demanarà en un full a banda el material d’higiene i el més específic 

de cada centre 
 



  
Si voleu, podeu comprar la bata i el conjunt esportiu, a la botiga Seibe (Pl. Víctor, 6) 
on tindran el vestuari propi de les escoles bressols municipals 
 
� Una ampolla gran de sabó líquid. 
� Una ampolla petita de colònia. 
� Una pinta o raspall. 
� Quatre paquets de tovalloletes humides. 
� Quatre capses de mocadors de paper. 
� Quatre rotllos de paper de cuina. 
� Un got amb anses i amb una veta per poder penjar. 
� Un llençol de damunt per tapa’ls. 
 
 
PER A AQUELLS QUE HO NECESSITIN 
 

� Una bossa per desar el xumet amb el nom de l’ infant. 
� El xumet, coixí o qualsevol objecte personal per dormir 
� Aigua mineral embotellada pels infants de 0-1 any i pels de   1-2 anys ( amb 

ampolla o garrafa, parleu amb la vostra mestra). 
� Un paquet de bolquers. 
� Un tub de pomada pel culet. 
� Biberons. 

 

 

FOTOGRAFIES 
 
� 1 foto familiar de mida 10x15 aproximadament 
� 1 foto de l’alumne/a sol de mida 10x15 aproximadament 
� 4 fotografies de l’ infant mida carnet 
 
 
RECORDAR  
 
� Tot el material de l’ infant:  jaquetes, abrics, pitets, llençol,  roba de recanvi, got… 

han de dur una veta llarga, d’uns 16 cm aproximadament, per poder-les 
penjar amb facilitat i tot marcat amb el nom i cognom cosit o planxat 

� Aconsellem que els infants no portin objectes personals (joies…). Cal recordar que 
en cas de pèrdua, el centre no se’n fa responsable 

� Demanem que els infants no portin joguines de casa 
� Tot aquest material l’heu de portar el dia que tingueu l’entrevista amb la tutora 

del/la vostre/a fill /a que es farà la primera setmana de setembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


