
 
 
 
 
QUÈ CAL PORTAR: Grallers, Timbalers, Gegants, Capgrossos  
 
Què necessitem: 
 
• 4 o 5 fotos amb diferents membres de la família, una d'individual i 4 fotos mida carnet. 

• Muda completa dins d'una bossa de roba. 

• Una pinta o raspall i una ampolleta de colònia de plàstic. 

• Un got amb ansa de plàstic (Grallers, Timbalers) 

• Un bidó d'aigua reutilitzable (Gegants, Capgrossos i Cuquetes) 

• Una jaqueta per sortir al pati. 

• Uns mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. 

• Xandall de la llar (el dia de psicomotricitat). GRAFICOLORS ( Rbla Pau Casals) 

• Una bata per activitats plàstiques. 

• Tres paquets de tovalloletes. 

 Botes d’aigua ( es quedaran tot el curs a la llar i seran retornades a final de curs) 

 Paquet de 100 bosses de plàstic transparents ( mida 27x32) 

 Carpeta amb 20 fundes de plàstic. 

• Una llanterna. 

 

 
Si fan algun àpat i/o dormen: 
 
• Una bossa de roba gran (per posar totes les coses que donarem els divendres i portar-les 

dilluns). 

• Un pitet per a cada menjada (aconsellem amb plàstic al darrera) 

• Dues bosses de roba pels pitets del menjador 

• Dues bates de quadrets taronja amb gomes. Una es donarà el dimecres per rentar i l´altre 

divendres. AMB BETA PER PENJAR-LES 

• Un joc de llençols, mida bressol, marcats amb el nom a la part frontal. 

• Una manta petita. 

• Una funda protectora de matalàs, mida bressol, marcada amb el nom a la part frontal. 

• Una carmanyola per emportar-se el berenar (si marxen a la 13 h o a les 15 h) 

 
 
I per aquells que ho necessiten: 
 
• Un xumet dins d'una capseta de plàstic o el que l'infant utilitzi per dormir (nino, drapet, ....) 

• Un paquet de bolquers 

• Crema pel canvi de bolquer 

• Una tovallola mida mitjana 

 
ES INDISPENSABLE PORTAR-HO TOT MARCAT AMB EL NOM 


