
 

__________MATERIAL COLLA GRUMETS I PROA (P3, P4 i P5) 

 

Relació de material per al curs 2019-2020 

 

Material comú per a P3, P4 i P5: 

  

 Una carmanyola per poder portar l’esmorzar cada dia amb un 

tovalló de paper per poder treballar els hàbits d’higiene. 

 Una llibreta mida quartilla (no agenda), per comunicacions puntuals 

família /escola. 

 Una bata per activitats plàstiques (millor de material 

impermeable).  

 Una caixa de mocadors de paper. 

 Un paquet de tovalloletes humides. 

 Mitjons antilliscants (Imprescindibles, els portarem en 

moltes ocasions.)  

 

A més a més, per P3/P4 i les famílies de P5/“Proa” que 

ho creieu convenient, serà necessari: 

 Una muda de recanvi amb: samarreta, calces o 

calçotets, pantaló i mitjons. Tot posat dins d’una bossa 

amb tancament, (tipus bossa de congelació). 

 

Material específic pel servei de menjador: 

 

 Una bata pel menjador, molt recomanable amb goma al 

coll i als punys. 

 I només l’alumnat de P3, un llençol per cobrir els llitets 

de dormir la migdiada, amb dues vetes cosides a cada 

punta. (Els llitets fan 1.50 x 60 aproximadament). I un altre 

llençol per tapar-se. Més cap a l’hivern el canviarem per 

una petita manta. 

 

 

A més d’aquest material hi haurà un pagament fraccionat* a través de les 

quotes de l’AFA, on s’inclouen els conceptes de: 

- Material escolar (100€ anuals)  material fungible (colors, 

pintures, material per les manualitats, llapis, gomes...) i 

fotocòpies, fotocòpies en color, enquadernacions... tot material 

d’aula que substitueix els llibres de text. 

- Activitats i sortides (50€ anuals)  totes les sortides que es 

realitzen al llarg del curs (teatres, visites, transports...).†  

 
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. 
A l’escola sempre hi ha una zona on queden exposats els objectes perduts. Us 
preguem que mireu de recuperar-los ràpid perquè quan hi ha acumulació els 
adrecem a alguna ONG. 

Us desitgem un bon curs!!!! 
L’equip de mestres de la Colla Grumets 

                                        
* Mireu el document de l’AFA “distribució dels pagaments”. El podeu trobar al bloc de l’AFA. 
† Al llarg del curs s’informarà de cadascuna d’aquestes activitats que ja no caldrà que aboneu.  


