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Informatiu de la comunitat educativa de l’escola Pau Boada

Número 241 (Edició famílies)

Juny 2021

1. BENVINGUDA
Edició per facilitar a les famílies les informacions necessàries i imprescindibles per començar al
setembre el curs 2021-22.

2. CALENDARI ESCOLAR 2021-22
Us comuniquem el calendari escolar publicat a l’ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual
s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de
Catalunya:
Inici de les classes: 13 de setembre de 2021.
Fi de l’activitat escolar: 22 de juny de 2022.
Períodes de vacances escolars:
Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
Setmana Santa: de l’11 d’abril al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.
Dies de lliure disposició: 11 d’octubre i 7 de desembre de 2021, 28 de febrer, 18 de març i 29
d’abril de 2022.
3. DEURES D’ESTIU
Tot l’alumnat portarà junt amb l’informe de notes les recomanacions per realitzar durant aquest
estiu.
4. APORTACIÓ FAMÍLIES
Les aportacions de les famílies, el pagament de la quota de reutilització i dels materials per
treballar les matemàtiques durant el curs 2021-22, es realitzaran durant el mes d’octubre.
Volem agrair per endavant, 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.

5. LLIBRES DE TEXT
A continuació detallem els llibres i/o quadernets que s’han d’adquirir a qualsevol llibreria.
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

1R

Llibre
d'activitats

ANGLÈS

OXFORD ROOFTOPS
ACTIVITY BOOK

9780194503112

OXFORD
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Quadern

CATALÀ

Lectojocs 4

9788484124658

SALVATELLA
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Quadern

CATALÀ

Lectojocs 6

9788484124672

SALVATELLA

2N

Llibre text

CASTELLÀ

Palabras 2.
Lengua Castellana
Libro del alumno

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

5È

Llibre
d'activitats

ANGLÈS

LLENGUA ANGLESA
ROOFTOPS 5 - activity
book 5

9780194503686

OXFORD

6È

Llibre
d'activitats

ANGLÈS

LLENGUA ANGLESA
ROOFTOPS 6 - ACTIVITY
BOOK

9780194503822

OXFORD

9788448944094 BARCANOVA

9788448944186 BARCANOVA

Les famílies de l’alumnat que començarà 3r d’educació Primària del curs 2021/22 es pot adherir al
programa de reutilització de llibres de text. Rebreu les corresponents instruccions juntament amb
l’informe de notes.
Recordem que per entrar al projecte de reutilització cal ser soci de l’AMPA.
Informem que 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).

6. MATERIALS
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.

7. CANALS DE COMUNICACIÓ
Els comunicats del centre s’enviaran per correu electrònic a les adreces utilitzades durant aquest
curs escolar. En cas d’haver canviat algun dels números de telèfon, l’adreça o altres 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 twiter de l’escola així com el canal de Telegram de l’AMPA @ampapboada i el
Facebook de l’AMPA @ampa.escolapauboada també disposaran d’informació actualitzada que
facilita l’informació relacionada amb l’escola.

8. AMPA

Des d'AMPA de l'Escola Pau Boada us volem desitjar a tots plegats unes molt bones i merescudes
vacances després d'aquest any tan intens.
Volem agrair, un any mes, a tots els socis la vostra col·laboració i compromís sempre que ha estat
necessari.
Volem aprofitar també per agrair a la Direcció i a tot el Claustre de la nostra escola tots els esforços
que no han dubtat en esmerçar per als nostres fills.
En pocs mesos començarem un nou curs, una nova etapa, i per a alguns serà la darrera en aquesta
escola. Apunteu-vos a l’AMPA per tal de poder formar part d'un projecte comú.
La feina que fem a l'AMPA està orientada únicament a millorar l'experiència dels nostres fills i filles
dins de l'Escola.
Per qualsevol dubte, el nostre mail de contacte és ampapboada@gmail.com

BONES VACANCES!

