
  
 
 
 
 
 
 
 1. BENVINGUDA 

 

Aquest any aprofitem “el pàmpol” edició famílies final de curs per facilitar-vos les informacions necessàries 

i imprescindibles per començar al setembre el curs 2020-21. 

 

 2. CALENDARI ESCOLAR 2020-21 

  

Inici de les classes: 14 de setembre de 2020. El Departament d’Educació encara no ha publicat el calendari 

definitiu. 

 

3. DEURES D’ESTIU 

 

A la pàgina web de l’escola trobareu les propostes que l’equip docent ha preparat per continuar treballant 

a l’estiu. Són propostes fresques i divertides. 

 

 4. APORTACIONS DE LES FAMÍLIES, MATERIALS I LLIBRES DE TEXT 

 

A continuació us adjuntem la informació per fer el pagament de les diferent quotes del curs 2020/21. 

Degut a la situació excepcional pel COVID-19, a les aportacions per materials del curs vinent es restaran les 

parts proporcionals per no haver estat utilitzades durant part d’aquest curs.  

A Educació Infantil (P4 i P5) l’aportació és de 65€, menys 21€ no utilitzats al curs 19/20, per tant l’import a 

abonar és de 44€ . 

A Educació Primària l’aportació és de 60€, menys 16€ no utilitzats al curs 19/20, per tant l’import a abonar 

és de 44€. 

 

De la mateixa manera, les famílies de P4 a 2n no pagaran les activitats de piscina ja que ja han estat 

abonades aquest curs i no s’han pogut realitzar. L’alumnat de 3r només pagarà la sessió de piscina que es 

va realitzar durant el curs 19/20. 

 

Per altra banda, adjuntem també les noves quotes del pla de reutilització de llibres de 3r a 6è i el 

pagament del material que el curs 2020/21 utilitzarem a l’escola per treballar les matemàtiques, 

Innovamat (consten d’unes llicències digitals, quadernets i materials per treballar a les aules). 
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CURS CONCEPTE PREU 

P3 APORTACIÓ FAMÍLIES MATERIAL 65€ 

 PISCINA 23€ 

 INNOVAMAT EDUCACIÓ INFANTIL 28€ 

 

CURS CONCEPTE PREU 

P4 APORTACIÓ FAMÍLIES  MATERIAL 44€ 

 PISCINA 0€ 

 INNOVAMAT EDUCACIÓ INFANTIL 28€ 

 

CURS CONCEPTE PREU 

P5 APORTACIÓ FAMÍLIES MATERIAL 44€ 

 PISCINA 0€ 

 INNOVAMAT EDUCACIÓ INFANTIL 28€ 

 

CURS CONCEPTE PREU 

1r APORTACIÓ FAMÍLIES MATRIAL 44€ 

 PISCINA 0€ 

 INNOVAMAT 1r 20€ 

 

CURS CONCEPTE PREU 

2n APORTACIÓ FAMÍLIES MATERIAL 44€ 

 PISCINA 2n 0€ 

 INNOVAMAT 2n 20€ 

 

CURS CONCEPTE PREU 

3r APORTACIÓ FAMÍLIES MATERIAL 44€ 

 PISCINA 3r 4,5€ 

 INNOVAMAT 3r 20€ 

 QUOTA REUTILITZACIÓ 20€ 

 

CURS CONCEPTE PREU 

4t APORTACIÓ FAMÍLIES MATERIAL 44€ 

 INNOVAMAT 4t 20€ 

 QUOTA REUTILITZACIÓ 20€ 

 

CURS CONCEPTE PREU 

5è APORTACIÓ FAMÍLIES MATERIAL 44€ 

 QUOTA REUTILITZACIÓ 20€ 

 

CURS CONCEPTE PREU 

6è APORTACIÓ FAMÍLIES MATERIAL 44€ 

 QUOTA REUTILITZACIÓ 20€ 

 

Aquestes quantitats s’han d’abonar a través de caixer entre els dies 19 de juny i 11  d’octubre de 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació detallem els llibres i/o quadernets que no entrarien en cap de les modalitats esmentades 

amb anterioritat i que per tant s’han d’adquirir a les llibreries que més endavant us informarà l’AMPA. 

 

1R Quadern CATALÀ Lectojocs 1 9788484124481 SALVATELLA 

1R Quadern CATALÀ Lectojocs 3 9788484124504 SALVATELLA 

1R Llibre  text CASTELLÀ Palabras 1.                           
Lengua Castellana                                
Libro del alumno 

9788448944094 BARCANOV

A 

1R Llibre 

d'activitats 

ANGLÈS OXFORD 
ROOFTOPS 

ACTIVITY BOOK 

9780194503112 OXFORD 

 

2N Llibre text CASTELLÀ Palabras 2.                              
Lengua Castellana                          
Libro del alumno 

9788448944186 BARCANOVA 

2N Llibre 

d'activitats 

ANGLÈS OXFORD ROOFTOPS 
ACTIVITY BOOK 

9780194503273 OXFORD 

 

3r Llibre 

d'activitats 

ANGLÈS OXFORD ROOFTOPS 9780194503365 OXFORD 

 

4t Llibre 

d'activitats 

ANGLÈS OXFORD ROOFTOPS 
ACTIVITY BOOK 4 

9780194503525 OXFORD 

4T Quadern EDUCACIÓ 

FÍSICA 

MOU-TE I APRÈN 
PHYSICAL 

EDUCATION IN CLIL. 
BASIC LEVEL 

9788495307596 A3 Editorial 

INSTRUCCIONS PER FER ELS PAGAMENTS AL CAIXER (Banc Sabadell) 

Introduïu la Targeta o Llibreta 

Teclegeu “Altres opcions” 

Teclegeu “Pagament a tercers” 

Teclegeu el número personal de la targeta  o llibreta 

Teclegeu el codi 4883   
Confirmeu amb la “tecla verda” que és Escola Pau Boada 

Confirmeu:  “Aportació material ” 

“Piscina P3” 

 “Piscina 3r” 

“Innovamat educació infantil” 

“Innovamat 1r, 2, 3r i 4t” 

“Quota reutilització” 

i especifiqueu: 
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A 

CURS 

Recolliu el comprovant i el lliureu al/la tutor/a. 

 



5È Llibre 

d'activitats 

ANGLÈS LLENGUA ANGLESA 
ROOFTOPS 5 - 
activity book 5 

9780194503686 OXFORD 

5È Llibre 

d'activitats 

EDUCACIÓ 

FÍSICA 

PHYSICAL 
EDUCATION 
YEAR 5 - P.E. 

WORLD 

9788426388346 EDELVIVES 

 

6È Llibre 

d'activitats 

ANGLÈS LLENGUA ANGLESA 
ROOFTOPS 6 - 

ACTIVITY BOOK 

9780194503822 OXFORD 

6È Llibre 

d'activitats 

EDUCACIÓ 

FÍSICA 

PHYSICAL 
EDUCATION 

YEAR 6 - 
P.E.WORLD 

9788426388360 EDELVIVES 

 

Volem agrair la vostra col·laboració i reflectir que gràcies al vostre esforç, els vostres fills i filles poden 

gaudir d’una educació plena i recompensada per una gran quantitat de recursos que fan que pugui ser 

molt més motivadora i participativa. 

 

Al setembre, l’alumnat de P3 a 6è NO ha de portar cap material d’ús individual (llapis, goma, estoig…) ja 

que tot el material es donarà a les aules.  

 

Les famílies de l’alumnat que començarà 3r d’Educació Primària el curs 2020/21 es pot adherir al programa 

de reutilització de llibres de text. Rebreu les corresponents instruccions del programa.  

Recordem que per entrar al projecte de reutilització cal ser soci de l’AMPA. 

El llistat de tots els llibres utilitzats a l’escola està publicat a les cartelleres i a la web del centre per si 

alguna família vol adquirir tots els llibres i no entrar dins del pla de reutilització (alumnat de 3r a 6è).  

 

 5. CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

Els comunicats del centre s’enviaran per correu electrònic a les adreces utilitzades durant el present curs 

escolar. En cas d’haver canviat alguna de les dades personals preguem que ens ho notifiqueu. 

Les dues portes d’entrada i sortida de l’alumnat situades als carrers Espirall i Martorell disposen d’uns 

panells informatius a través dels quals us mantindrem permanentment informats. Preguem, per tant, que 

els consulteu periòdicament.  

Disposem també del canal @escolapauboada a l’aplicació de missatgeria instantània Telegram, els 

membres del qual rebran informacions d’interès. És gratuït i unidireccional, essent  únicament l’escola 

l’emissora de missatges i informacions. Us animem a afegir-vos a aquesta nova via de comunicació. 

La pàgina web i el Tuiter de l’escola així com el facebook @ampa.escolapauboada, Tuiter i Telegram 

@ampapauboada de l’AMPA també disposaran d’informació actualitzada que facilita informació 

relacionada amb l’escola.  

 

 

 

BONES VACANCES! 


