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Benvolgudes famílies, el vostre fill o filla necessita per incorporar-se a la classe 
de “Cargols”: 

 Una carmanyola per poder portar l’esmorzar amb 1 tovalló de paper per 
higiene. 

 Una bossa, tipus bossa de pa, amb una muda completa: samarreta, pantaló, 
calces/calçotets, mitjons, dessuadora, gorra, tovallola petita (bidet) i calçat 
vell. 

 Una llibreta petita per comunicar-nos amb la mestra. 

 Una bata de pintura que si voleu podeu adquirir-la a l’AMPA. 

 Una caixa de mocadors de paper. 

 Un paquet de tovalloletes humides. 

 Mitjons de psicomotricitat ( antilliscants). 
 
A més d’aquest material hi haurà un pagament fraccionat

1
 a través de les 

quotes de l’AMPA de 150€ al curs on s’inclouen els conceptes de: 

- material escolar i reprografia (100€ anuals)  material fungible 
(colors, pintures, material per les manualitats, llapis, gomes...),  
fotocòpies en blanc i negre i color, enquadernacions, glifing (mètode 
d’entrenament de la lectoescriptura) i tot el material d’aula que 
substitueix els llibres de text. 

- petites despeses (50€ anuals)  totes les sortides que es realitzen al 
llarg del curs (teatres, visites, transports...).
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Els nens i les nenes que utilitzin el servei de MENJADOR han de portar també: 

 Una bata pel menjador, també amb goma al coll i als punys. 

 Un llençol de llit petit amb dues vetes cosides a cada punta. (Els llitets fan 
1.50 x 60 aproximadament). Podeu adquirir-lo a l’AMPA. 

 Un altre llençol per tapar-se i de cara a l’hivern serà substituït per una 
manteta. 

 
Pel bon funcionament i organització de l’aula és imprescindible que tot, 

absolutament tot, el que l’alumnat porti a l’escola estigui marcat amb el nom i 

els cognoms. No ens podem fer responsables dels materials que no porten el 

nom. 

Al passadís del parvulari i a l’entrada de l’escola sempre hi ha una zona on 

queden exposats els objectes perduts. 

Atentament 

L’Equip de la Colla dels Grumets 

 

 
1
 Mireu el document de l’AMPA “distribució dels pagaments”. El podeu trobar al bloc de l’AMPA 

2
 Al llarg del curs s’informarà de cadascuna d’aquestes activitats que ja no caldrà que aboneu. A 

final de curs rebreu un full-resum amb el balanç. 

 


