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

Ed. Primària. 2n. Cicle Superior (6è)                   _______    ____         CURS 2022-2023

La quota anual dels alumnes de sisè és de  de 85 €
Aquesta inclou:

● Reprografia (fotocòpies en color, en blanc i negre, folis, maquinari informàtic...)
● Material fungible
● Llicència digital programa d’ortografia

ATENCIÓ!
El pagament d’aquesta quota s’ha de fer a través de l’aplicació ComunicAPP>>EDU abans
del 31 d’agost.
En cas d’alguna dificultat amb l’aplicació ho podeu fer en efectiu a la secretaria de l’escola fins el
20 de Juliol en horari de matins de 9 a 13 hores.
Per a qualsevol eventualitat podeu trucar al telèfon de secretaria 972 463 733.

PRÉSTEC LLIBRES (socis AFA)
Llengua catalana 6 Projecte Construïm Cruïlla ISBN 9788466138161 PRÉSTEC

Open up  6  Class Book Oxford ISBN 9780194073462 PRÉSTEC
Matemàtiques 6 . Projecte Construïm Cruïlla ISBN 9788466138222 PRÉSTEC

Medi social i natural 6. Cruïlla ISBN 978846613825 3 PRÉSTEC

Quaderns  i material ( a càrrec de les famílies)
Open up 6 Activity Book Oxford ISBN

9780194073288

2  llibreta de quadres mida foli (50 fulls) *
3 llibretes ratlles mida foli (50 fulls) * (1 per anglès)

1 llibreta fulls blancs mida foli (50 fulls)
1 portafolis amb 50 fundes de plàstic (per Expressió Escrita)
1 bloc de dibuix d'anelles i marc Canson
2 llapis, 2 bolígraf blau i 1 bolígraf vermell, 1 goma d'esborrar, 1 maquineta, típex
1 cola d’enganxar, tisores
regle pla de 15 cm, regle de 40 cm,transportador, escaire i compàs
2 carpetes senzilles (1 per anglès i un per l’aula)

Auriculars amb bossa o capsa per guardar-los

1 caixa de 24 llapis de colors de fusta*
1 caixa de retoladors EDDING 20 colors*

TOTS ELS OBJECTES AMB EL NOM POSAT

*Cal aprofitar el material i les llibretes de 5è. que no han acabat.

No cal que comprin  les llibretes de la llista fins que les necessitin.
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*Els socis de l’AFA poden adquirir els quaderns d’anglès a l’escola amb un descompte del 25% a
la secretaria de l’AFA.
Més informació  al telèfon de l’AFA: 699.621.191 o bé afapuigdarques@gmail.com

MES DE JULIOL:
Horari presencial AFA: Dilluns de 15:30 a 17:30 a l’escola.

mailto:afapuigdarques@gmail.com

