Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Els Àngels
TARRAGONA

LLIBRES I MATERIALS CURS 2021-22

EDUCACIÓ INFANTIL: P4

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR
Aquesta quota inclou:
-

1

Quota material curs 21-22 (50% subvencionada pel PMOE ) 30€

ÚNIC PAGAMENT DE 30€
El PAGAMENT s’haurà de realitzar abans de que finalitzi el mes de SETEMBRE i es podrà
realitzar mitjançant:
-

DINANTIA (targeta) Rebreu una notificació a l’aplicació

-

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA o ingrés a qualsevol caixer BBVA, al compte corrent de
l’escola (en aquest cas caldrà enviar per correu electrònic el justificant al correu electrònic:

secretaria@escolaelsangels.cat)

ES32 0182 6128 4002 0384 5304
CONCEPTE: NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A i CLASSE “MATERIAL 21-22”
BENEFICIARI: Escola Els Àngels

1

El PMOE és el Pla de Millores d’Oportunitats Educatives en el que el Departament ha dotat d’una
subvenció econòmica aquest curs.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Els Àngels
TARRAGONA

MATERIAL INDIVIDUAL QUE HA DE TENIR CADA ALUMNE/A
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Una capsa de cartró per a la roba de recanvi ,tota marcada amb el nom: xandall, parell de
mitjons, sabates i uns calçotets o calces.
Una bosseta de roba per l’esmorzar marcada amb el nom, amb majúscules.
Un tovalló de roba per l’esmorzar.
Una bata de ratlles verdes amb les següents característiques: amb butxaques, amb botons pel
davant i punys amb goma que no premin. La bata haurà d’anar marcada amb el nom al davant
i amb una veta ampla per poder-la penjar.
Bossa o motxilla gran de roba, per portar dilluns i prendre el divendres, la tovallola, la bata ...
Tovallola petita amb veta i el nom.
Una capsa de mocadors de paper de 150 unitats.
Dos paquets de tovalloles humides de 80 unitats.
2 fotografies de carnet (deixar-les a secretaria SOLAMENT si no les vàreu portar en el moment
de fer la matrícula).

QUADERNS DE TREBALL
Els socis de l’AMPA poden adquirir els llibres amb un descompte.

AXIOMA MATEMÀTIQUES 4 ANYS BARCANOVA

ISBN: 978-84-489-4872-6

PLAY AND LEARN (A) OXFORD

ISBN: 978-0-19-490062-1

DIA 7 DE SETEMBRE
+A PARTIR D’11:30h FINS A 13h DEL MATÍ, S'HA DE PORTAR A LES TUTORIES
ELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL (es prega respecteu el dia i hora establerts).

Finalment, us informem que
les classes del proper curs 2021-22 començaran el
dilluns 13 de setembre de 2021.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.

