
Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, de 2 de juny de 2008, per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització i la creació de fonsde llibres de text i material didàctic per a l’educació primària.El proper curs 2021-22 continuarem amb el programa per fer la despesa de les famílies més ajustada. Hi poden participar tots els nins i nines que el
proper curs faran Educació Primària.

Tal com va acordar el Consell Escolar el passat curs, es mantindran els mateixos preus queel 2020/21.També aprofitam per informar-vos que durant aquest curs escolar el centre ambels seus recursos a més de dotar a tots/es els/les alumnes del materials fungibles i no fungiblesha duit a terme inversions importants tant com d’infraestructures (aules d’infantil, porxades,etc..)com d´adquisició d´ordinadors, llibres i materials didàctics, amb un montant econòmicaproximat d’uns 30.000 €.
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL

DIDÀCTIC CURS 2021-22

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRIMER PAGAMENTPEL BANC SEGON PAGAMENTEN EL CENTRE

Des del 14 fins al 30 de juny
(CAIXABANK al compte del centre)ES61 2038 3442 5360 0028 4516

37+ 38= 75€
IMPORTANT:Posar com a concepte el NOM i LLINATGESdel nin o de la nina i CURS PROPER.

Des de 10 al 25 setembrePAGAMENT EN EL CENTRE
60€

Si qualque família vol fer el pagamentdels 60€ per juny, també ho podrà fer ala secretaria del centre
Desglossament de la quantitat a abonar MATERIAL FUNGIBLE DE L’ALUMNAT(per a tot el curs escolar)PROGRAMA FONS DE LLIBRESI/O MATERIAL DIDÀCTIC37 €

MATERIALS D’ACTIVITATSESCOLARS38 €
Llibre text de consulta,biblioteca d’aula, materialsdidàctics de matemàtiques(policlubs, regletes,tangram, base 10, geoplà,etc...).

Llengües (llibres de lectura,làmines, contes, etc...),material informàtic,material de música,material EF,psicomotricitat.

Tallers de: cuina,experimentació, hort,anglès, matemàtiques,etc.
Fotocòpies, festes,calculadora, jocs, etc.

Quaderns, llapis, gomes, retoladors,pinturetes, bolígrafs, carpetes, polis,plastilina, tisores, folis blancs, folis color,compàs, ferrament, regles, compàs,
cartolines, etc...



Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, de 2 de juny de 2008, per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització i la creació de fonsde llibres de text i material didàctic per a l’educació primària.El proper curs 2021-22 continuarem amb el programa per fer la despesa de les famílies més ajustada. Hi poden participar tots els nins i nines que el
proper curs faran Educació Primària.

Tal com va acordar el Consell Escolar el passat curs, es mantindran els mateixos preus queel 2020/21.També aprofitam per informar-vos que durant aquest curs escolar el centre ambels seus recursos a més de dotar a tots/es els/les alumnes del materials fungibles i no fungiblesha duit a terme inversions importants tant com d’infraestructures (aules d’infantil, porxades,etc..)com d´adquisició d´ordinadors, llibres i materials didàctics, amb un montant econòmicaproximat d’uns 30.000 €.

MATERIAL DIDÀCTIC i FUNGIBLE CURS 2021-22

EDUCACIÓ INFANTIL
PRIMER PAGAMENTPEL BANC SEGON PAGAMENTEN EL CENTREDes del 14 fins al 30 de juny

(CAIXABANK al compte del centre)ES61 2038 3442 5360 0028 4516

55€
IMPORTANT:Posar com a concepte el NOM i LLINATGESel nin o de la nina i CURS PROPER.

Des de 10 al 25 setembre

80€
Si qualque família vol fer el pagamentdels 80€ per juny, també ho podrà fera la secretaria del centre.

Desglossament de la quantitat a abonarMATERIAL PER ACTIVITATS ESCOLARS
Desglossament de la quantitat a abonarMATERIAL FUNGIBLE DE L’ALUMNAT(per a tot el curs escolar)

Tallers de:Cuina, HortSupermercat, Art en anglèsPsicomotricitat, FilosofiaBiblioteca d’aula, de centreMúsica, Matemàtiques (material didàctic, regletes, etc)Fotocòpies. Enquadernadors

Folis blancs, fols colors,llapis, gomes, cola,ferraments, retoladors, pinturetes, carpetes,temperes, ceres, fang,plastilina, tisores, ferrament,regles, cartolines, fundes, cordes, fils, folisplastificar, .etc...


