
 

QUÈ CAL PORTAR A P3  

 

MATERIAL PER L’ESCOLA 

Què cal portar? Com ha de ser? Observacions  

Bossa de la classe  De roba tova amb nanses llargues 
per penjar a l’esquena 

 De mida mitjana. 
 Marcada amb el nom i cognom. 

Se l’emporten cada dia. 
Les motxilles més rígides o 
que no siguin  de roba les 
podran portar, tan sols, per a 
les excursions. 

Tovalló per 
l’esmorzar 

 De mida mitjana. 
 De roba. 
 Marcat amb nom i cognom. 

Se l’emportaran cada dia dins 
la bossa de la classe per 
rentar. 

Ampolla o 
cantimplora  

 D’uns 500 ml. de capacitat. 
 Reutilitzable. 
 Amb el nom i cognom escrit en lletra 

majúscula. 
 De fàcil obertura, amb pipeta o 

similar. 

Se l’emportaran cada dia dins 
la bossa de la classe  per 
rentar. 

Carmanyola o 
“boc’n’roll” per 
l’esmorzar 

 Reutilitzable. 
 De fàcil obertura. 
 Amb tancament hermètic per quan 

portin fruita. 

Se l’emportaran cada dia dins 
la bossa de la classe per 
rentar. 

Bata  Amb botons grossos al davant i amb 
punys de goma. 

 Amb el nom davant gran i amb 
majúscules. 

 Amb una beta o goma elàstica per 
penjar-la. 

Els dilluns la portaran posada 
de casa i els divendres i/o 
quan s’escaigui, la retornarem 
per rentar. 

Mascareta  Dins d’una bosseta marcada amb 
nom i cognom 

Es quedarà a l’escola per a 
usos puntuals. 
Es retornarà cada vegada que 
s’hagi utilitzat. 

1 muda  Una muda d’estiu dins una bossa de 
roba: pantaló curt, samarreta, 
calçotets/calcetes i mitjons. 

 Tot marcat amb nom i cognom. 

Aquesta muda estarà a l’escola 
fins a que  les tutores demanin 
el canvi per una altra d’hivern. 
Quan s’hagi fet servir es 
retornarà per rentar i se 
n’haurà de portar una de nova 
al dia següent. 

Mitjons antilliscants  Amb piuets de goma fins al taló, 
marcats amb el nom i cognom. 

Per fer psicomotricitat.  
Se'ls emportaran per rentar al 
final de cada trimestre. 

Una foto  Mida 10x15, on aparegui el/la nen/a 
amb la seva família. 

 

Tovalloletes 
humides 

 
 
 Un paquet de cada 

 

Són d’ús col·lectiu. Es tornarà 
a demanar quan s’acabi al llarg 
del curs. Mocadors paper 

Rotllo paper cuina 

 

 

 

 

 


