
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Sant Sadurní 
 

MATERIAL ESCOLAR CURS 2020/2021 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

P3 i P4       P5 

Material escolar general 25 €                                    Material escolar general                25 € 

Material classe   48 €   Material classe   48 € 

Associació Cultural  12 €      Associació Cultural  12 € 

____________   Reutilització llibres    1 € 

TOTAL    85 €      ____________  

    TOTAL    86 € 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CICLE INICIAL 

1r i 2n 

Material escolar general   25 € 

Material classe    27 €  

Associació Cultural   12 € 

Reutilització llibres     1 € 

       ___________ 

TOTAL     65 € 

 

CICLE MITJÀ  

3r i 4t 

Material escolar general  25 € 

Material classe    20 € 

Associació Cultural   12 € 

Reutilització llibres     8 € 

         ___________ 

TOTAL                         65 € 

 

CICLE SUPERIOR 

5è i 6è 

Material escolar general   25 € 

Material classe    20 € 

Associació Cultural   12 € 

Reutilització llibres     8 € 

       ___________ 

TOTAL                        65 € 

 

 

** En aquests imports els hi falta aplicar el descompte que regularitza la quota del curs 2019-

2020. 

 

 

 



  

 

NOTA:  

 

L'escola cobra aquestes quantitats, depenent del cicle, pels següents conceptes: 

 

a)
 

Material escolar general 25 €.  

-
 

Amb aquests diners l'escola pot fer les fotocòpies que els nostres alumnes 

necessiten per a fer exercicis de reforç, controls, fitxes d'ampliació, etc. També 

són les que els nens d'infantil i de cicle inicial porten  als àlbums.  

-
 

Paper per a fer les fotocòpies. 

-
 

Es compra el material que els nostres alumnes utilitzen per a la realització del 

"Projecte cultural", com pot ser cartolines, ceres, temperes, pegament, vernís, 

paper d'embalar i altre material depenent dels diversos treballs a realitzar en 

l'esmentada setmana. 

 

b)
 

Associació cultural 12 €. 

-
 

Amb aquests diners els pares comparteixen amb l'Ajuntament el pagament de 

les tres activitats que fan els nostres alumnes, una per trimestre, i que es 

corresponen amb les següents activitats: música, teatre/titelles i cinema. 

 

c)
 

Material escolar classe (distintes quantitats depenent del cicle o del curs): 

-
 

Compra de material per a la realització de treballs manuals triats per alguns 

cicles. 

-
 

Compra de material col·lectiu per a  les classes i necessaris per a la realització 

de treballs específics, com poden ser murals, dibuixos, etc. Aquí entrarien també 

cartolines, ceres, vernís, tisores, paper d'embalar… 

-
 

En alguns cursos: llapis, gomes, temperes, ceres, etc. (material socialitzat a 

parvulari i cicle inicial). 

 

d)
 

Reutilització de llibres: 

Des de fa anys l'escola participa en el projecte de reutilització de llibres, el 

departament d'educació subvenciona aquest programa i les famílies que s'hi volen 

acollir han de aportar una petita quota i així els seus fills podran participar en aquest 

projecte, aquesta quota varia segons els llibres que s'han reutilitzat a cada curs. 

 

 

 


