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MATERIALS QUE RETORNEN A L’ESCOLA AL SETEMBRE 2019 

 
Benvolgudes famílies, 

Adjuntem la llista de materials que caldrà retornar al setembre de 2019 i que no 

estan inclosos al llistat de material del curs vinent perquè es reutilitzen.  

� Carpeta de compartir buida (carpeta de plàstics) 

� Llibreta d’espiral d’escriptura de 1r (es continua fent servir la mateixa fins a 2n) 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i aprofitem per a desitjar-vos molt bones 

vacances. 

Mestres Grup de Mitjans 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Escola La Vitxeta 
Camí de la Selva del Camp, 6 
43206 Reus 
Tel: 977 327539 
e3010505@xtec.cat 
www.agora.xtec.cat/escola-lavitxeta/ 

                                     Juny 2019 
 

MATERIALS QUE RETORNEN A L’ESCOLA AL SETEMBRE 2019 

 
Benvolgudes famílies, 

Adjuntem la llista de materials que caldrà retornar al setembre de 2019 i que no 

estan inclosos al llistat de material del curs vinent perquè es reutilitzen.  

� Carpeta de compartir buida (carpeta de plàstics) 

� Llibreta d’espiral d’escriptura de 1r (es continua fent servir la mateixa fins a 2n) 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i aprofitem per a desitjar-vos molt bones 

vacances. 

Mestres Grup de Mitjans 

Famílies de primer 
                        

Famílies de primer 
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MATERIALS QUE RETORNEN A L’ESCOLA AL SETEMBRE 2019 

 
Benvolgudes famílies, 

Adjuntem la llista de materials que caldrà retornar al setembre de 2019 i que no 

estan inclosos al llistat de material del curs vinent perquè es reutilitzen.  

� Carpeta de compartir buida (carpeta de plàstics) 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i aprofitem per a desitjar-vos molt bones 

vacances. 

Mestres Grup de Mitjans 
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MATERIALS QUE RETORNEN A L’ESCOLA AL SETEMBRE 2019 

 
Benvolgudes famílies, 

Adjuntem la llista de materials que caldrà retornar al setembre de 2019 i que no 

estan inclosos al llistat de material del curs vinent perquè es reutilitzen.  

� Carpeta de compartir buida (carpeta de plàstics) 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i aprofitem per a desitjar-vos molt bones 

vacances. 

Mestres Grup de Mitjans 

Famílies de segon 
                        

Famílies de segon 
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MATERIALS QUE RETORNEN A L’ESCOLA AL SETEMBRE 2019 

 
Benvolgudes famílies, 

Adjuntem la llista de materials que caldrà retornar al setembre de 2019 i que no estan 

inclosos al llistat de material del curs vinent perquè es reutilitzen.  

 

� Carpeta de plàstics música sense buidar (es continua fent servir la mateixa fins a 6è) 

� Flauta de música 

� Carpeta de plàstics d’anglès sense buidar (es continua fent servir la mateixa fins a 6è) 

� Carpeta de plàstic taronja de gomes (la carpeta de les circulars i tasques per fer a casa) 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i aprofitem per a desitjar-vos molt bones vacances. 

 

Mestres Grup de Mitjans 
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MATERIALS QUE RETORNEN A L’ESCOLA AL SETEMBRE 2019 

 
Benvolgudes famílies, 

Adjuntem la llista de materials que caldrà retornar al setembre de 2019 i que no estan 

inclosos al llistat de material del curs vinent perquè es reutilitzen.  

 

� Carpeta de plàstics música sense buidar (es continua fent servir la mateixa fins a 6è) 

� Flauta de música 

� Carpeta de plàstics d’anglès sense buidar (es continua fent servir la mateixa fins a 6è) 

� Carpeta de plàstic taronja de gomes (la carpeta de les circulars i tasques per fer a casa) 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i aprofitem per a desitjar-vos molt bones vacances. 

 

Mestres Grup de Mitjans 

Famílies de tercer 
                        

Famílies de tercer 
                        


