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MATERIAL A PORTAR CURS 2020-2021
Comunitat de Grans
Material específic 4t/5è/6è
- 1 carpeta de gomes amb separadors (a 5è i 6è pot ser la de 4t que tenim a l’escola)
- 1 carpeta de gomes pels deures (pot ser de cursos anteriors)
- 1 llibreta A5 de 80 fulls quadriculats
- Estoig porta-llapis petit, de roba amb cremallera, buit sense cap material.
- Motxilla sense rodes.
- Un paquet de mocadors dins la motxilla.
- UNA BOSSETA per guardar la mascareta
- UNA AMPOLLA D’AIGUA O CANTIMPLORA
Per a l’esmorzar:
- UN PETIT ENTREPÀ en l’embolcall de Can Manent.
- UNA PEÇA DE FRUITA.
- 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.
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Enguany, la Quota Global de l’Escola pel proper curs 2020-21 serà de 180€
fraccionats. La quota ha patit un canvi degut al fet que durant el primer
trimestre de curs, no realitzarem sortides amb autocar.

Quota Global de l’Escola: 180€
(en 3 pagaments iguals fraccionats de 60€: principis d’octubre,gener i abril)
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, setembre 2020

