LLISTA DE MATERIAL NECESSARI PER LES CONVIVÈNCIES CI
Cicle inicial: bossa de viatge/maleta marcada amb el nom i curs per la part
de fora
A dins hi posaran, de baix a dalt:
§ bambes de recanvi
§ Una cantimplora buida
§ Impermeable o cangur
§ Bosses de plàstic amb les mudes de roba, marcades amb el nom de
l’alumne i el rètol corresponent:
1. Bossa de RECANVI:
-1 xandall o similar (pantaló/ dessuadora).
-1 calces/ calçotets .
-1 samarreta de màniga curta.
-1 mitjons
-1 pijama de recanvi i més mudes si l’alumne es fa pipí a la nit.
2. Bossa de DIJOUS i bossa de DIVENDRES:
-1 xandall o similar.
-1 calces/calçotets
-1 samarreta de màniga curta.
-1 mitjons
3. Bossa amb roba de festa per a la “Disco”
Tovallola de lavabo
Pijama
Necesser: Pinta, colònia , raspall i pasta de dents.
Gorra pel Sol.
Sac de dormir, sense funda i plegat, llençol de sota, i coixinera (funda) a
sobre de les bosses de la roba. Els alumnes amb enuresis nocturna han de
portar un protector pel llit.
§ A les butxaques exteriors: llanterna i mocadors de paper.
§ Banyador , tovallola de platja i xancletes (per als jocs d’aigua)
§
§
§
§
§

TOT AQUEST MATERIAL HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’ALUMNE
EL DIA DE LA SORTIDA ELS ALUMNES ANIRAN VESTITS :
§ XANDALL DE L’ESCOLA I GORRA.
§ JAQUETA (Si fa fresca, si no , l’han de dur dins la bossa)
§ BAMBES
Cal recordar que és convenient que els alumnes col•laborin a preparar les
seves bosses, sense afegir-hi res més del que es demana, per tal que sàpiguen
com tenen organitzades les coses i reconeguin tot el seu material.
Recordeu que no s’ha de portar llaminadures , menjar, medicaments,
joguines, diners ni mòbils dins les bosses.

