
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d’Educació 

Escola Cèlia Artiga 
C/Mont-Caro 2-6 

43206 Reus 
 

NENS I NENES DE 4 ANYS  Curs 2020-2021 
 

CAL PORTAR: 
 

• 1 bata d’uniforme (de color verd) amb cinta llarga per poder-la penjar i amb el seu 

nom. 

• 1 bata per pintura amb cinta llarga per poder-la penjar i amb el seu nom. 

• el xandall de l’escola ben marcat amb el nom. 

• la camiseta de màniga curta i els pantalons curts d’esport d’uniforme de l’escola, 

ben marcat amb el nom. 

• Bambes esportives amb velcro, sense llums ni rodes, i marcades amb el nom a fora. 

• Mitjons antilliscants marcats amb el nom. 

• els nens i nenes han de portar, els dilluns, una BOSSA DE ROBA GRAN per portar 

les seves coses. Marcada amb el seu nom. NO HAN DE PORTAR MOTXILLA 

D’ESQUENA NI CARROS DE RODES. 

• els nens i nenes han de portar l’esmorzar en una bosseta de roba marcada amb el 

seu nom. 

L’esmorzar ha d’anar dins d’una carmanyola marcada amb el seu nom. NO 

EMBOLICAR L’ESMORZAR AMB PAPER D’ALUMINI. 

• 1 bossa de roba per quedar-se a l’escola (a dins hi ha d’haver una muda completa. 

S’anirà canviant a mida que vagi canviant el temps. Tota la roba ha d’anar marcada 

amb el nom del nen o de la nena). (TOT AMB EL NOM) 

• 2 paquets de tovalloletes humides de 70/80 unitats. 

• 2 capses grans de mocadors de paper 

• 1 carpeta multifundes soldada de 30 fundes (recomanable anar al Comercial Reus 

4. Carrer Cornudella del Montsant, 39. Polígon Agro-Reus). 

• Aquest curs l’alumnat haurà de portar una ampolla d’aigua petita o cantimplora 

per beure aigua al llarg del dia. Aquesta ampolla anirà i tornarà cada dia de casa a 

l’escola i de l’escola a casa per renovar-la o canviar l’ampolla. Poseu-hi el NOM. 

 

 

TOTA LA ROBA HA D’ANAR MARCADA AMB EL NOM. ES 
TORNARÀ TOT EL QUE NO ESTIGUI DEGUDAMENT MARCAT. EL 
NOM HA D’ESTAR EN LLOC VISIBLE. 
 
LES JAQUETES/ABRICS QUE PORTIN A L’ESCOLA HAN DE PORTAR, TOTES, UNA CINTA 
LLARGA PER PODER-LES PENJAR I MARCADES AMB EL NOM. 
 

SI UTILITZEU ROBA D’ALGUN FAMILIAR O AMIC, SI US PLAU, POSEU EL NOM DEL 
VOSTRE FILL /FILLA QUE ÉS QUI PORTA LA PEÇA. 
 

LA BATA I  EL XANDALL ES COMPRA A LA BOTIGA SE I BÉ (Pl. Victor)  
 

Lliurament del material, a les tutores,  el : 

divendres 4 de setembre 2020, al matí de 9 a 13h. 
 



GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d’Ensenyament 

Escola Cèlia Artiga 
C/Mont-Caro 2-6 
43206 Reus 
 

 

MATERIAL CURS 2020-2021 
 

EDUCACIÓ INFANTIL  (Pàrvuls 4 i 5 anys) 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è)  

 

 
- MATERIAL FOTOCOPIADORA. 
 

- MATERIAL FUNGIBLE. 
 

TOTAL::: 35 € 
Número de compte a fer l’ingrés: 
 

 
BBVA. ES94- 0182- 5402- 1202- 0189- 1420 

 
  
Cal portar el justificant i  donar-lo al tutor/a.  
Poseu  el nom del nen/a en tots els llocs possibles on us deixi 
escriure. Només poseu el NOM DEL NEN/A 
 
 
 

 
 
AMPA ESCOLA CÈLIA ARTIGA 
REUS 
 
 

QUOTA AMPA CURS 2020-2021 
 

QUOTA DE L’AMPA: (per família i única quota de curs) 
 

15,00 € 
 

 
BBVA.   ES56  0182   5402   1102   0173   7050 

 
  
Cal portar el justificant i  donar-lo al tutor/a  
Poseu  el nom del nen/a en tots els llocs possibles on us deixi 
escriure. Només poseu el NOM DEL NEN/A 



GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d’Educació 

Escola Cèlia Artiga 
C/Mont-Caro 2-6 
43206 Reus 
 

 

       CURS 2020-2021 
 
 
LLIBRES DE PÀRVULS 4 ANYS. ED. INFANTIL 
 
 

A partir del curs 2016-2017, els alumnes 
d’educació Infantil no utilitzen llibres de text de cap 
editorial. 
 
Les mestres elaboren fitxes i el treball serà 
principalment a partir d’àmbits, racons i tallers. 
 
És per això que enlloc de comprar llibres, es 
pagaran 10 € pel consum de més que es faran de 
fotocòpies i/o material didàctic que es pugui 
comprar per als àmbits, tallers i/o racons. 
 

Cal fer l’ingrés de 10 € al següent compte: 
 
 
BBVA. ES94- 0182- 5402- 1202- 0189- 1420 

 
Cal portar el justificant i  donar-lo a la tutora. 

Poseu  el nom del nen/a EN TOTS ELS LLOCS QUE SIGUI 
POSSIBLE ESCRIURE 

 



               ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES 
               ESCOLA CÈLIA ARTIGA 
               REUS (Baix Camp) 

 
INFORMACIÓ IMPORTANT- ASSEGURANÇA AMPA: 

 

L'AMPA com a entitat te contractada l'assegurança obligatòria de Responsabilitat civil que no cobreix ni 

ulleres trencades, ni dents, etc.  
 

En cas d'accident només entraran les cobertures per la seguretat social.   
 

US PROPOSEM: 
 

que per 4 € per nen i curs podem assegurar tot l'alumnat que faci ús dels Serveis que ofereix l’AMPA:  

ACOLLIDA, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I MENJADOR  ( NO INCLOU ELS ACCIDENTS AL PATI 

DURANT L’HORARI ESCOLAR). Tant els alumnes habituals com els esporàdics. 
 

- Assistència sanitària mèdico-quirúrgica sense cap límit (està concertat a Reus tant l'hospital Sant Joan com 

el centre MQ Reus (Clínica Fàbregas).  

- Despeses odontològiques en cas d'haver rebut assistència mèdica. Fins a 750 €/any i màxim durant 2 anys. 

- Despeses òptiques en cas d'haver rebut assistència mèdica. Fins a 200€. 

- Invalidesa Permanent  

- Despeses de sepeli. 
 

Si no es contracta aquesta assegurança, no es podran reclamar diners a l'AMPA en cas d'accident. 
 

Per una major tranquil·litat de tots i no haver de fer front a despeses inoportunes per culpa d'una caiguda 

“tonta” o d'un joc, us instem a contractar-la. 
 

IMPORTANT QUE POSEU BEN CLAR EL NOM I COGNOM DE L’ALUMNE quan feu el PAGAMENT , perquè 

cada assegurança és personal i intransferible. 

 

 
 

NOM i COGNOMS DE L'ALUMNE:............................................................................................ 
 
CURS:......................................................................................................................................... 
 

  Sí, contracto l'assegurança d'accidents de GDS Risk Solutions de 

 l'AMPA Cèlia Artiga i PAGO 4 € 
 

      

  No, no contracto l'assegurança i assumiré qualsevol despesa per accidents. 

 
 

Cal tornar la butlleta marcant una de les dues opcions 
 

FEU L’INGRÉS A: 
 

 
BBVA.  ES56  0182   5402   1102   0173   7050 

 
  

Cal portar el justificant i  donar-lo al tutor/a  

Poseu  el nom del nen/a EN TOTS ELS LLOCS QUE SIGUI POSSIBLE  ESCRIURE 


