
 
 

QUOTES DE MATERIAL, LLIBRES I 

SORTIDES 

CURS 2021/22 

 

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P4) I CICLE SUPERIOR (5è i 6è) 

Total Setembre 2021 Gener 2022 Abril 2022 

180€ anuals 

(+15€ si no sou socis 

de l’AFA) 

60€ 60€ 60€ 

 

CICLE INICIAL (1r i 2n) I CICLE MITJÀ (3r i 4t) 

Total Setembre 2021 Gener 2022 Abril 2022 

195€ anuals 

(+15€ si no sou socis 

de l’AFA) 

65€ 65€ 65€ 

 

PISCINA 2n  

Total 63€ anuals (un pagament al novembre) 

 

Podeu fer una transferència al número de compte de l’escola:  

ES38 0182 1043 31 0201567605 posant el nom del nen/a i el curs. 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu passar per la Secretaria de l’escola. 

 

Barcelona, 12 de juliol de 2021 

 



 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 

Cal que els nens i nenes duguin a l’escola el següent material segons el seu 

nivell: 

EDUCACIÓ INFANTIL, P3: 

 Capsa de mocadors 

 Ampolla d'aigua 

 Bata de menjador (només en el cas que es quedi a dinar) 

 Bata per activitats plàstiques  

 Muda completa de recanvi 

 Llençol o mantenta per fer la migdiada 

 Peluix (en el cas que en necessiti per dormir) 

 

EDUCACIÓ INFANTIL, P4 i P5: 

 Capsa de mocadors 

 Ampolla d'aigua 

 Bata de menjador (només en el cas que es quedi a dinar) 

 Bata per activitats plàstiques  

 

CICLE INICIAL, 1r i 2n 

 Bossa de roba per la mascareta, mascareta de recanvi i ampolla d’aigua 

 

CICLE MITJÀ, 3r i 4t 

 Estoig amb: llapis H2B, goma, maquineta i regle petit de 10-15 cm. 

 Llapis de colors i retoladors 

 Bossa de roba per la mascareta, mascareta de recanvi i ampolla d’aigua 

 

CICLE SUPERIOR, 5è i 6è 

 Estoig amb: llapis H2B, goma, maquineta, regle petit de 10-15 cm., bolígrafs 

blau, verd, negre i vermell, llapis de colors i retoladors. 

 Bossa de roba per la mascareta, mascareta de recanvi i ampolla d’aigua 

 

Atenció! A la Papereria “LA GARBA” us faran un 5% de descompte si sou 

socis de l’AFA!!   

 


