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NOTA INFORMATIVA SOBRE APORTACIONS 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Cicle Inicial – 1r i 2n PRI) 
 Curs 2021 - 2022  

 
Us relacionem les aportacions d’aquest proper curs i les dates que cal fer la seva liquidació: 
 
· MATERIAL ESCOLAR:  per tot l’alumnat  del centre. Serveix per cobrir despeses de tot 
tipus de material escolar, així com els materials per a l’educació plàstica, les carpetes, les 
cartolines, els jocs didàctics per als més petits, la decoració de les aules...  

 

Import: 50 € (primària). 

Termini per fer l’ingrés: fins al 31 d’agost de 2021.  

Com fer l’ingrés: amb codi de barres  (CaixaBank) 

 

/o/ transferència al ES84 2100 0059 3302 0026 8749. 
 

 
· SNAPPET:  quota d’alta a la plataforma Snappet  que dóna accés a les activitats i a la 

tauleta compartida. Més informació al full de continuació. 

 
  

Import: 50 € (per alumne de 1r o 2n)  
Termini per fer l’ingrés: fins al 31 d’agost de 2021. 

Com fer l’ingrés: amb codi de barres  (CaixaBank) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/o/ transferència al ES84 2100 0059 3302 0026 8749. 
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· SOCI AMPA: Per tal de tenir accés a tots els serveis que organitza l’AMPA (acollida matinal, 
extraescolars, llibre verd...) cal fer-la efectiva. També serveix per les despeses en 
l’organització d’activitats com: carnestoltes, esmorzars saludables, festa de fi de curs... 
 

Import: 25 € (1 per família). 

Termini per fer l’ingrés: fins al 31 d’agost de 2021. 

Com fer l’ingrés: amb codi de barres de l’AMPA  (CaixaBank). 

 

                                   No es poden fer transferències al compte de l’AMPA. 

 
 
 

IMPORTANT: 
- Fer efectiu del pagament en el termini establert.  

- Cal posar el nom i cognoms de l’alumne  al concepte. No cal que porteu cap 

resguard. 



 

 

Benvolgudes famílies,  

L’alumnat de cicle inicial portarà a terme el treball de les llengües i matemàtiques a través de la plataforma  

Snappet. Podeu buscar més informació a https://es.snappet.org/  

Snappet és una nova tecnologia que permet recopilar i analitzar el nombre d’activitats que realitza l’infant,  

així com el seu progrés. Permet un treball personalitzat, posant èmfasi a les àrees on cada estudiant mostra  

més dificultats.   

Potencia l’autonomia de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, i afavoreix la seva motivació per aprendre.  

Així mateix promou la interacció i la col·laboració entre els infants.   

A continuació us donem quatre pinzellades dels seus avantatges.  

Oportunitat per l’escola i les   
famílies  

 Personalitzar l’aprenentatge de cada alumne.  

 Per què la personalització és important? Permet:   

 Atendre a la diversitat de l’aula.  

 Detectar i tractar les necessitats educatives individuals   

de cada nen.  

 Les noves tecnologies faciliten la personalització   

i ofereixen altres beneficis per l’aprenentatge:  

 L’escola no és aliena al canvi tecnològic.  

 Formar alumnes amb les competències per   

desenvolupar-se adequadament en l’espai digital.   

 Un entorn dinàmic i interactiu. 

 


