Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Puig d'Arques
Cassà de la Selva

Ed. Primària 2n. Cicle Mitjà (4t)_______
L’Abonament de

40 €

CURS 2020-2021

( 60 € menys 20 € de descompte del curs 2019-20) inclou:

● Reprografia (fotocòpies en color, en blanc i negre, folis, maquinari informàtic...)
● Material fungible
● Inscripció programa Xim i Xesca .
A dia d’avui no està clar que es pugui fer l’activitat de Natació a la piscina coberta Municipal, per
això no es cobra la quota de Piscina juntament amb la de material. En cas que es pogués realitzar
aquesta activitat es cobraria una quota a part més endavant.

ATENCIÓ!
El pagament d’aquesta quota s’ha de fer al caixer automàtic de qualsevol oficina de “La Caixa” o bé
per la línia oberta mitjançant el codi de barres que us adjuntem al núm. de compte ES92 2100
6330 1502 00043722 (La Caixa) abans del 31 d’agost.
Recordeu seguir totes les instruccions i assegureu-vos que hi poseu el nom del vostre fill/a. El
caixer us donarà dos resguards un per vosaltres i un per a l’ Escola.

SOCIALITZACIÓ LLIBRES (només per socis de l' AMPA)
Llengua Catalana 4t. Projecte construïm

Cruïlla

ISBN 978 84 661 38000

socialitzat

Castellà. Cicle Mitjà 2

Eumo

ISBN 978 84 9766 565 0

socialitzat

Great explorers 4 Class Book Pk

Oxford

ISBN 978 019 4507 684

socialitzat

Matemàtiques 4. Projecte construïm

Cruïlla

ISBN 978 84 661 38062

socialitzat

Ciències de la naturalesa 4. Projecte Duna

Teide

ISBN 978 84 307 1992 1

socialitzat

Ciències socials 4. Projecte Duna

Teide

ISBN 978 84 307 1996 9

socialitzat

Quaderns i material (a càrrec de les famílies)
Great Explorers 4 Activity Book

Oxford

ISBN 978 019 45 07608

1 llibretes mil·limetrades mida foli (40 fulls) tapa dura. Escolofi de color blau
3 llibretes ratlles mida foli ( 40 fulls) tapa dura. Escolofi verda, vermella i taronja

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Puig d'Arques
Cassà de la Selva

1 llibreta mida quartilla (16 fulls) Escolofi
1 llibreta música Combi 5 Additio (ref. M55) (serveix la de tercer)
Material per l’estoig que cal anar reposant al llarg del curs: 1 llapis núm 2, 1 bolígraf blau i 1
bolígraf vermell, 1 goma d’esborrar, regle pla de 15 cm, 1 cola d’enganxar i 1 tisores Kai.
1 capsa de 12 llapis de colors de fusta Staedtler. (serveix la de 3r si està en bon estat)
1 capsa de retoladors Staedtler (serveix la de 3r si està en bon estat)
1 capsa d’aquarel·les
3 carpetes senzilles amb gomes
1 carpeta classificadora
1 portafolis amb fastener (per anglès)
1 sabatetes tipus “xines” per fer dansa ( 2n trimestre)
Uns auriculars petits per a guardar a l’estoig (serveixen els de tercer)
Cal tornar a portar el llapis de memòria (serveix el de tercer)

Repartiment llibres de socialització primer dia de classe.
La resta de quadernets i material es podran anar a comprar a qualsevol de les
llibreries del poble.

