MATERIALS DE L’ALUMNE/A
Atenció: Canvi de dates !!
Per motius de prevenció i organització hem canviat les dates
de venda de materials a l’escola.
Es farà els dies 31 d’agost i 1 de setembre
Horari de venda: De 9’30 a 13’00 i de 17’00 a 19’30 hores
Només famílies de P3, 1PRI, 2PRI, 3PRI, 4PRI i 5PRI
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REUNIONS D’INICI DE CURS
A causa de la pandèmia de COVID les reunions d’inici de curs
s’hauran de realitzar en espais amplis amb les mesures de
seguretat i distanciament. Només podrà assistir un progenitor
i amb mascareta. No es permetrà l’entrada als alumnes. Les
famílies en situació de separació podran assistir-hi tots dos.
DATA

Dijous, 3 de setembre

Dilluns, 7 de setembre

Dimarts, 8 de setembre

Dimecres, 9 de setembre

HORA

GRUP

LLOC

18 h

3ESO
4ESO

Gimnàs
Capella

De 19’30 a 20 h

Neteja espai

20 h

1ESO
2ESO

Gimnàs
Capella

18 h

1PRI
2PRI

Gimnàs
Capella

De 19’30 a 20 h

Neteja espai

20 h

3PRI
4PRI

Gimnàs
Capella

19 h

P3

Capella

18 h

P4
P5

Gimnàs
Capella

De 19’30 a 20 h
20 h

Neteja espai
5PRI
6PRI

Gimnàs
Capella

XANDALL I MATERIAL ESPORTIU
És necessari l’ús de xandall i roba esportiva del centre tant per
les sessions de psicomotricitat com per les sortides.
EXTRAESCOLARS
Al web del centre podreu accedir a l’oferta d’extraescolars i a la
inscripció mitjançant un formulari de Google.

PROJECTE SINGAPUR
Els alumnes de 1PRI, 2PRI i 3PRI participen del Projecte
Singapur de Matemàtiques. L’adquisició dels llibres de treball,
material de manipulació i llicència digital d’aula té un cost de
55 €. El centre gestiona l’adquisició i en fa el càrrec en la
quota corresponent al setembre
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COMPRA COOPERATIVA DE MATERIALS I SOCIALITZACIÓ
Els alumnes de 3PRI a 4ESO participen del projecte. Cada any
es fracciona l’abonament de la quota de participació entre
juliol i setembre. Aquest curs de forma excepcional es
fraccionarà la quota entre setembre i octubre.
Pels alumnes de 3r i 4t serà de 85 € (30 € + 55 €)
Pels alumnes de 5è i 6è serà de 125 € (60 € + 65 €)
Pels alumnes d’ESO serà de 112 € (60 € + 52 €)

Les quotes del projecte han estat aprovades pel Consell
Escolar
En cas de dubtes en relació a la participació en aquest projecte, poseu-vos en
contacte amb Secretaria a partir del dia 1 de setembre

QUOTES CURS 2020-21
El Consell Escolar ha acordat:
Mantenir les mateixes quotes d’escolarització, extraescolars i
menjadors que el curs anterior.
En relació a les quotes de material cooperatiu d’aula que
s’imputen a INF i 1PRI i 2PRI el mes de setembre, ha acordat
reduir-les aquest any de forma excepcional.
P3 (25 €) , P4 i P5 (30 €), 1r i 2PRI (10 €).
En aquests cursos s’ha acordat la possibilitat d’estudiar una aportació
extraordinària el segon trimestre si el desenvolupament de les activitats
lectives fa necessària la compra de més material.

A causa de la crisi del COVID19, tenim la necessitat
d’incrementar el servei de neteja dels espais escolars i la
compra de materials d’higiene, i per tant la despesa de
serveis generals i material passarà aquest any de 8 € a 10 €.

