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MATERIAL CURS 22-23 (0-1 anys) 

 Roba i calçat còmode. 

 Bossa de roba d’Els Pinetons* amb roba de recanvi per tenir a l’escola. 

 Si utilitzen xumet, n’han de tenir un per l’escola. 

 Jersei tipus polar pel pati. 

 Un paquet de bolquers. 

 5 pitets d’Els Pinetons si es queden a dinar. * 

 Motxilla d’Els Pinetons. * 

 Agenda (us la donarem el primer dia) 

 Biberó d’aigua. 

 Àlbum de fotos (resistent) amb fotos de la família. 

 Crema hidratant per al canvi de bolquers. 

 Pinta per al cabell. 

 Manta per la migdiada. 

 

És obligatori que tota la roba i el calçat estigui marcat amb el nom complet. 

 

* es compra a l’ escola. 

 

 



 
 

 

 

 

 

www.montcaulamola.com 

 

Passeig delPla, s/n | 08230Matadepera 
(+34) 93 787 08 25 | escola@montcaulamola.com 

 

MATERIAL CURS 22-23 (1-2 anys) 
 

 
 Xandall d’uniforme i sabatilles esportives blanques amb tancament de velcro .* 

 

 Bossa de roba d’Els Pinetons* amb una muda completa de recanvi per tenir a 

l’escola. 

 Jersei tipus polar pel pati. 

 Si utilitzen xumet, n’han de tenir un per l’escola. 

 Un paquet de bolquers. 

 Crema hidratant pel canvi de bolquers. 

 5 pitets d’Els Pinetons si es queden a dinar (només pels nens nous).* 

 Pinta pel cabell. 

 Motxilla d’Els Pinetons.* 

 Agenda (us la donarem el primer dia). 

 Bata d’experimentació , no cal d’uniforme i si pot ser, millor de plàstic. 

 Got amb nansa, got antigoteig o biberó pels més petits per beure aigua. 

 Àlbum de fotos (resistent) amb fotos de la família. 

 Manta per la migdiada. 

 Coixí mida d’uns 40x40cm per fer el bon dia. 
 

És obligatori que tota la roba i el calçat estigui marcat amb el nom complet.  
 

 

* es compra a l’ escola. 
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MATERIAL CURS 22-23 (2-3 anys) 
 
 Xandall d’uniforme* i sabatilles esportives blanques amb tancament de velcro. 

 

 Bossa de roba d’Els Pinetons* amb una muda completa de recanvi per tenir a 

l’escola. 

 Jersei tipus polar pel pati. 

 Si utilitzen xumet, n’han de tenir un per l’escola. 

 Un paquet de bolquers. 

 Crema hidratant pel canvi de bolquers. 

 5 pitets d’Els Pinetons si es queden a dinar (només pels nens nous).* 

 Pinta pel cabell. 

 Motxilla d’Els Pinetons.* 

 Agenda (us la donarem el primer dia). 

 Bata d’experimentació , no cal d’uniforme i si pot ser, millor de plàstic. 

 Got amb nansa, got antigoteig. 

 Àlbum de fotos (resistent) amb fotos de la família. 

 Manta per la migdiada. 

 Coixí mida d’uns 40x40cm per fer el bon dia. 
 

És obligatori que tota la roba i el calçat estigui marcat amb el nom complet.  
 

 

* es compra a l’ escola. 

 

 

 

 


