Juliol 2016

MATERIAL I DADES D’INTERÈS – NADONS – CURS 2016/2017
MATERIAL
Una muda de recanvi dins d´una bossa de roba per deixar-la a l’escola (marcada).
Pitet amb coll de goma. Un per a cada dia de la setmana (marcat)
Joc de llençols (damunt i sota, mida 120 cm x 60cm) per al llitet (marcat amb el nom).
Protector per al matalàs (marcat).
Protector per al llitet (marcat).
Manta (marcada).
Biberó per a l’aigua (marcat).
Bolquers i crema per al culet (marcats).
Tovalloletes humides (marcades).
Pinta per al cabell (marcada).
Xumet de recanvi (marcat).
Agenda de l’escola (amb el nom del nen/a i les dades familiars).
Una tovallola mida mitjana (marcada).
Crema hidratant per massatge corporal (marcada).
Bossa de roba per a la roba bruta (marcada).
Motxilla del col·legi (marcada).

La podreu adquirir, a partir del mes de setembre, a la botiga Esports Solè- Plaça Sant Joan, 17.

Tot el material s’haurà de portar el dia de la reunió de pares de Llar d’Infants que tindrà
lloc el dia 1 de setembre a les 19 h.
h

CAL POSAR EL NOM O LES INICIALS EN TOT EL MATERIAL
TAMBÉ UNA CINTA PER PENJAR LA ROBA.
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Tel.: 973 235 140
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Juliol 2016
MATERIAL I DADES D’INTERÈS – LL1 – CURS 2016/2017
BATA d’Educació Infantil.
Infantil. Es pot adquirir a la botiga Esports Solé - Plaça Sant Joan, 17.
MATERIAL
MATERIAL
Una muda de recanvi dins d’una bossa de roba per deixar-la a l’escola (marcada).
Got de plàstic amb ansa (marcat).
Bolquers i crema per al culet (marcats).
Tovalloletes humides (marcades).
Caixa de mocadors de paper (marcada)
Pinta per al cabell (marcada).
Xumet de recanvi si n’utilitza (marcat).
Agenda de l’escola (amb el nom del nen/a i les dades familiars).
Motxilla del col·legi (marcada).

La podreu adquirir, a partir del mes de setembre, a la botiga Esports Solè- Plaça Sant Joan, 17.
MITJA PENSIÓ
PENSIÓ
5 pitets grans amb goma (marcats).
Llençol d’hamaca (marcat). (Esports Solé - Plaça Sant Joan, 17).
Llençol de damunt (marcat).
Manta (marcada).
Bata amb coll de goma (marcada). Qualsevol model, no cal que sigui la de l’escola.
Bossa de roba per posar els llençols i la bata els divendres (marcada).

Tot el material s’haurà de portar el dia de la reunió de pares de Llar d’Infants que tindrà
lloc el dia 1 de setembre a les 19 h.
h.
CAL POSAR EL NOM O LES INICIALS EN TOT EL MATERIAL
TAMBÉ UNA CINTA PER PENJAR LA ROBA.

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140
E-mail: secretaria@safalleida.com
www.safalleida.com

Juliol 2016

MATERIAL I DADES D’INTERÈS – LL2 – CURS 2016/2017
BATA d’Educació Infantil i Uniforme de Llar d’Infants (dessuadora i samarreta).
Es pot adquirir a la botiga Esports Solé - Plaça Sant Joan, 17.
MATERIAL
Una muda de recanvi dins d´una bossa de roba per deixar-la a l’escola (marcada).
Pinta per al cabell (marcada).
Got de plàstic amb ansa (marcat).
Motxilla del col·legi (marcada).

La podreu adquirir, a partir del mes de setembre, a la botiga Esports Solè- Plaça Sant Joan, 17.
Paquet de tovalloletes (marcat).
Caixa de mocadors de paper (marcat).
Bolquers i crema per al culet per als nens/es que n´utilitzin (marcats).
Agenda de l’escola (amb el nom del nen/a i les dades familiars).
MITJA PENSIÓ
5 pitets grans amb goma (marcats).
Llençol d’hamaca (marcat). (Esports Solé - Plaça Sant Joan, 17)
Llençol de damunt (marcat).
Manta (marcada).
Bata amb coll de goma (marcada). Qualsevol model, no cal que sigui la de l’escola.
Bossa de roba per posar els llençols i bata els divendres (marcada).

Tot el material s’haurà de portar el dia de la reunió de pares de Llar d’Infants que tindrà
lloc el dia 1 de setembre a les 19 h

CAL POSAR EL NOM O LES INICIALS EN TOT EL MATERIAL
TAMBÉ UNA CINTA PER PENJAR LA ROBA.

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
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E-mail: secretaria@safalleida.com
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