
 

                         ______ COLLA NAVEGANTS I POPA (4t, 5è i 6è)      
                  

 Relació de material per al curs 2019/2020     
 
Material comú per a quart, cinquè i sisè: 

 
 1 Carpeta de 4 anelles plantada mida foli, suficientment gruixuda 

perquè hi càpiguen els fulls de totes les àrees (Es pot aprofitar la de l’any 
anterior, si considereu que està en bon estat). 

 1 Carpeta de gomes de cartró amb separadors mida foli (Es pot 

aprofitar la de l’any anterior, si considereu que està en bon estat). 
 1 Bata per plàstica. 

 1 Estoig buit. 
 1 Capsa de mocadors de paper. 

 1 Paquet de tovalloletes. 
 1 Flauta dolça. 

  

 
 

A més d’aquest material hi haurà un pagament fraccionat1 a través de les quotes 
de l’AFA, on s’inclouen els conceptes de: 

- Material escolar (85€ anuals)  Per tots els grups: material fungible  

(colors, pintures, material per les manualitats, llapis, gomes...), 
fotocòpies blanc i negre i en color, enquadernacions, plastificacions i 

l’agenda.  
- Activitats i sortides (46€ anuals)  totes les sortides que es realitzen al 

llarg del curs (teatres, visites, transports...).2  
 
Recordeu que al bloc de l’AFA podeu descarregar-vos el llistat de llibres i 

material. 
 

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 Navegants 
 

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


