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MATERIAL A PORTAR CURS 2020-2021
Comunitat de Petits
Material específic per P3
- FOTOGRAFIA de la família.
Per al menjador:
-

UN TOVALLÓ de roba amb una goma que passi pel coll cosida en
una punta.

-

UN LLENÇOL d’uns 130cm x 55cm amb gomes cosides a les quatre
puntes.
(tot això dins una bossa de roba)

Material per P3, P4 i P5
- BATA amb beta (podem aprofitar la que ja tenim, us recomanem que en èpoques
de calor la portin amb màniga curta). Si l’heu de comprar us recomanem que sigui
cordada al davant i amb botons grossos.
- ROBA DE RECANVI en una bossa de roba (coixinera gran): pantalons, samarreta, roba
interior, mitjons i opcionalment sabates. Convé revisar-la al llarg del curs, adequant la
roba a l’època de l’any.
- MOCADORS DE PAPER, una capsa rectangular.
- 1 PAQUET DE TOVALLOLETES HUMIDES
- CANTIMPLORA O AMPOLLA D’AIGUA
- SABATES TIPUS CROCS O SIMILAR PER ESTAR A L’ESCOLA
Per a l’esmorzar:
- BOSSA petita de roba (no motxilla)
- TOVALLÓ de roba (d’uns 25 cmx25cm)
- LA FRUITA diària, de bona qualitat, variada i preferiblement de temporada dins la
CARMANYOLA que es pugui tancar bé.
- FORQUILLA petita, metàl·lica (si s’escau)
- FRUITA SECA haurà de ser crua o torrada i preferiblement sense sal. (Evitar fregits)
Per a l’ambient de l’expressió i psicomotricitat:
- MITJONS ANTILLISCANTS marcats amb el nom
Per al pati:
- UNA GORRA pel sol
Pel menjador:
-UN TOVALLÓ de roba (p4 i P5)

ÉS IMPORTANT
QUE TOT ESTIGUI
MARCAT AMB EL
NOM

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

