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MATERIAL A PORTAR CURS 2019-2020 

Comunitat de Mitjans 

 

 

Material específic per Primer  

- 1 carpeta tamany foli amb gomes (llisa sense dibuix) 

- 2 llibretes espiral A4 amb pauta d’una línia i tapa dura. 

 

 

 

 

Material específic per Segon  

- 1 carpeta tamany foli amb gomes, llisa sense dibuix (pot ser la del curs passat) 

- 2 llibretes espiral A4 amb pauta 3,5 i tapa dura.  

 
 

 

Material específic per  Tercer 

- 1 carpeta tamany foli amb gomes, llisa sense dibuix (pot ser la del curs passat) 

- 1 llibreta espiral A4 amb pauta 3,5 i tapa dura. 

 

 

 

 

 

MATERIAL COMÚ PER PRIMER, SEGON I TERCER 

- MOTXILLA petita i sense rodes. 

- MOCADORS DE PAPER una capsa rectangular (una per trimestre) 

 

No cal comprar una bata, perquè la fem servir poc i no tots al mateix moment; en tenim 

de comunitàries. Si en teniu alguna que els hi ha quedat petita us agrairíem si la podeu 

donar a l’escola. Utilitzaríem aquestes per fer art. Gràcies.
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Per a l’esmorzar: 

- BOSSA petita de roba (coixinera) 

- UNA PEÇA DE FRUITA. 

- UN PETIT ENTREPÀ en l’embolcall de Can Manent (si és necessari) 

- LA FRUITA SECA, haurà de ser crua o torrada i preferiblement sense sal. Evitar fregits  

 

Pel menjador:  

TOVALLÓ  de roba (s’ha de portar cada dia) 

Cal retornar carpeta negra de plàstica per utilitzar-la el curs següent. 

  

 

Quota Global de l’Escola: 195€  

(en 3 pagaments iguals  fraccionats: principis d’octubre,gener i abril) 

Amb la Quota Global de l’Escola que el pròxim curs 2019-20 continuarà sense 

incrementar, es compren bens i serveis de manera col·lectiva . 

 

                                          La quota  inclou entre altres coses:  

 

Sortides amb autocar (viatge+monitoratge), sortides a peu (monitoratge de reforç),  

Activitats del Museu de Cardedeu, col·leccions de llibres de lectura per les classes, 

AA.CC. (Activitats culturals) de cinema, teatre i música, despeses sortida a Sant Hilari, 

fotocòpies en color i en B/N, material fungible col·lectiu  (llapis,gomes, cartolines, 

pintura, fang...), dotacions de llibres de coneixements per les aules ( per Nadal, per Sant 

Jordi...), gran carpeta viatgera “artística” per a tots els nens/es, obsequis promoció de 

6è, material matemàtic específic, agenda escolar personalitzada (a partir de 3er), 

adquisició material audiovisual, samarreta i despeses comuns del Festival de Danses, 

material específic pels tallers, dotació per la millora dels Ambients i Espais de Treball , 

inversions en millora i manteniment dels  patis de Primària i d’Infantil, material de dibuix 

tècnic, renovació  eines informàtiques, millora de la biblioteca... 

 

                                                                                                         Cardedeu, juliol 2019 


