
Departament d’Ensenyament                    
Generalitat de Catalunya                                                                                                                      
Escola Pau Casals   
Carrer Atlanta, 31 
08206 Sabadell                                                                                                                                                         
Tel/Fax 93 716 51 46                                                                                                                                                
Mòbil Escola: 618 592 294                                                                                                                                                         Mòbil AMPA: 679 506 236 
Mòbil menjador: 650 886 515                                                                                                                                                    http://www.ampapaucasals.cat                                                                                                                         
ceippaucasalssabadell@xtec.cat                                                                                                                                              ampa@ampapaucasals.cat 
http://agora.xtec.cat/ceippaucasalssabadell/ 
 

 

FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES PER AL CURS 2016-17    21  juny  de 2016 
 

1. Dates i horaris de classes 
 

El curs començarà el dilluns 12 de setembre. L’horari escolar serà de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h 

per a tots els alumnes.  
 

2. Servei d’acollida 
 

El mateix dia 12 de setembre començarà l’activitat extraescolar “Servei d’acollida” de 7.45 a 9 h, de 

12.30 a 13.30 h i de 16.30 a 18 h.  
 

3. Servei de menjador 
 

S’iniciarà també el primer dia de classe i l’horari serà de 12.30 a 15 h.  
 

4. Llibres de text i altre material 
 

Tal i com us han informat a les reunions de nivell, només s’hauran d’adquirir els llibres que estan a la 

llista que us hem lliurat, ja que els altres els trobaran a les aules a l’inici de curs seguint el criteri de 

reutilització. Aquesta relació estarà exposada al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’escola. Us 

recordem que no heu de posar el nom en els llibres nous que heu adquirit. Per identificar-los porteu-

los el primer dia de classe dins una bossa de plàstic amb el nom de l’alumne visible a l’exterior.  

Si voleu us podeu adreçar a la llibreria PAES (Avda. Concòrdia). 
 

5. Informació dels pagaments  
 

Els pagaments de material i activitats complementàries (sortides) es faran, com ja és habitual, en dues 

quotes. El sistema de pagament ordinari és per domiciliació bancària.  
 

Els primers pagaments que trobareu seran aquests: 

 Ara, a primers de juliol, us passarem el rebut de juny als usuaris de menjador i acollida. 

 1 al 15 d’octubre: colònies de 1r a 5è, 1r pagament del viatge fi d’etapa de 6è i 1a quota de 

material i sortides d’Educació Infantil. 

 1 al 15 de novembre: 1a quota material i sortides d’Educació Primària. 
 

Les famílies que tinguin rebuts pendents no podran fer ús de cap servei fins que no estigui tot 

liquidat. 
 

Ja us informarem de la resta de la planificació al dossier d’inici de curs. 
 

Us relacionem el cost que han tingut el material, les sortides, les colònies i els llibres d’aquest curs 

per a que tingueu un referent per al proper curs:  
 

CURS MATERIAL SORTIDES COLÒNIES LLIBRES 

    P3 137,5 €  50,50 € 0 0 € 

    P4 137,5 € 47 € 93 € 25,75 € 

    P5 137,5 € 47 € 93 € 27,52 € 

    1r 99,5 € 25 € 130 € 65,40 € 

    2n 99,5 € 36 € 130 €             56,35 € 

    3r 86,5 € 21.5 € 124 € 67,68 € 

    4t 86,5 € 21.5 € 127 € 77,56 € 

    5è 88 € 17 € 124 € 42,51 € 

    6è 79,70 €  25,30 € 190 €
1
 62,66 € 

                                                
1
 Viatge fi d’Etapa: L’import inicial ha estat de 315 €, dels quals s’ha descomptat els guanys recollits a la loteria, festa de 

la castanyada, quinto de Nadal i la distribució de pastissos, broquetes de fruita, sucs, etc... coincidint amb la celebració 

de les festes tradicionals a l’escola. 



 

La planificació de colònies és: de 1r a 5è els dies 19, 20 i 21 d'octubre; P4 i P5 els dies 25 i 26 d’abril 

de 2017 i 6è farà el viatge fi d’etapa del 29 de maig al 2 de juny 2017. 
 

L’AMPA INFORMA: 
 

1. Casal d’Estiu 
 

Demà comença el Casal d’estiu fins el 5 d’agost. Les inscripcions per al Casal del 29 d’agost al 9 

de setembre seguiran obertes al llarg del juliol, adreçant-vos al coordinador del casal d’estiu. 
 

2. Roba i material que distribueix l’AMPA 
 

 

CONCEPTE IMPORT SOCIS 

XANDALL (de la talla 2 a la 14) 30 € 

Pantaló curt xandall (de la talla 2 a la 14)  8 € 

Samarreta màniga llarga (de la talla 4 a la 16) 10 € 

Samarreta màniga curta (de la talla 2 a la L)  6 € 

Bata 11 € 

Motxilla per P3, P4 i P5       5 € 

Motxilla taronja       4 € 

Gorra amb el nom de l’escola per a nens/es d’Infantil  2 € 
 

Els NO SOCIS de l’AMPA hauran d’abonar el 40% més d’aquests imports. Us podeu adreçar a 

l’AMPA fins el 30 de juny de 15 a 19 h (excepte divendres) i a partir de l’1 de setembre dimarts i 

dijous de 16.30 a 18 h.  
 

3. Quota AMPA  
 

Us comuniquem que a partir del 5 de juliol, es passarà el rebut de la quota de soci de l’AMPA relatiu 

al curs 2016–2017. Aquest serà de 30 euros. Per als alumnes de P3 i de nova matrícula se’ls cobrarà 

la quota a finals de setembre. 

Les famílies que no siguin sòcies, per accedir a qualsevol servei que ofereix l’AMPA, haurà de fer 

efectiva la quota de 30 €.  
 

4. Activitats extraescolars 
 

 

Les activitats extraescolars del curs vinent 2016-2017 començaran el dilluns 3 d’octubre i finalitzaran 

el divendres 26 de maig de 2017. La reunió informativa serà el dijous 15 de setembre. 
 

Com cada any hi haurà dues setmanes de prova per si el nen/a vol canviar d’activitat (sempre que hi 

hagi places vacants), excepte natació. A partir d’aquestes setmanes no es podrà canviar ni es 

retornaran els diners. 
 

Les activitats extraescolars es pagaran en tres quotes: 

1a : dins la primera quinzena de novembre. 

2a:  dins la primera quinzena de desembre. 

3a:  dins la primera quinzena de gener de 2017. 
 

Aquests dies us podeu adreçar a l’AMPA fins el 30 de juny de 15 a 19 h (excepte divendres).  
 

Des de l’AMPA us animen a participar tant a la Junta com amb col·laboracions esporàdiques. Sereu 

ben rebuts. Gràcies. 

 

Passeu un bon estiu i fins al setembre!  
 

 
Equip Directiu i AMPA 

                                                                                                                                                               
 


