
QUÈ NECESSITA UN NEN A L’ESCOLA 

BRESSOL ? 

 
ESTRIS PERSONALS: 

 Una bata (amb goma al coll i als punys). 

  Una tovallola petita (mida bidet).  

 Una pinta. 

 Bossa de roba amb un recanvi complet (calces/calçotets, mitjons, 

samarreta/body, pantalons i jersei). 

 Una jaqueta pel pati. 

 Un got de plàstic transparent (millor amb nanses). 

 Xumet (si en porta), en una bossa petita de roba. 

 Dos  paquet de tovalloletes humides. 

 Una caixa de mocadors de paper. 

 Pitets per berenar: 2 els nens de les classes de dos anys 

      5 els nens de les classes d’un any i lactants 

 

 Els nens que porten bolquer també han de dur: 

o Un paquet de bolquers.  

o Una tovallola de mans. 

 

Tot això ha d’anar marcat en un lloc visible AMB EL NOM I COGNOM DEL 

NEN. La bata, la jaqueta i les tovalloles han de dur una veta (goma elàstica) per poder-

les penjar. Cosiu la veta al centre de la tovallola, no en una de les puntes. 

 

 
 ELS NENS QUE ES QUEDAN A DINAR A L’ESCOLA HAN DE 

PORTAR: 

 

Els nens que són fixes a menjador, cada dilluns han de portar un bossa de roba (marcada 

amb el nom) amb:  

 Un llençol sac per bressol  o un llençol de bressol de quatre puntes i  un llençol 

de sobre. 

 Per  l’hivern  el nòrdic del sac o una manta (quan calgui, la mestra us ho farà 

saber). 

 Cinc pitets amb goma al coll (un per cada dia de la setmana).És molt important 

que els pitets siguin grans. 

 Xumet (si en porta), en una bossa petita de roba. 

 Bolquers, els nens que per dormir els necessitin (i no en porten durant el dia).  



Tot això ha d’anar MARCAT AMB EL NOM I COGNOM  de la següent 

manera: 

 

 
 

 Si un nen es queda a dinar DIES ESPORÀDICS, també ha de portar la bossa de 

roba amb TOT el material per menjar a l’escola.  

 

 

 

 

 

Llençol de sobre Llençol de 4 puntes 

Pitet 

Nom del nen 


