CURS ESCOLAR 2020- 2021

Nivell: 6è de primària MATERIAL i PROJECTES
Aquest curs tot és una mica diferent, prioritzarem al màxim el material d´ús personal. S'ha
creat un pack individual per a cada alumne/a que, en cas de confinament, es podrà
emportar a casa.
QUOTA D'UN SOL PAGAMENT, A BANKCAIXA
JA PODEU FER EL PAGAMENT AL NÚMERO DE COMPTE

ES27- 2100 - 3062- 4222-0029-6044
Recordeu que els pagaments s’han de fer sempre a nom de l’alumne/a.

** La quota d’AFA és de 18 € per família
Si voleu podeu pagar alhora la quota de material i AFA

Les sortides les pagareu el moment de realitzar-les .

CONCEPTE

SOCIS AFA

Quota material escolar i projecte Llengues
Agenda Escolar
Quota tecnològica chromebook+ llicència
google+assegurança (1)
Quota material individual

PREU
NO SOCIS
45,00 €
5€

45,00 €
5€

86 €
17 €

86 €
17 €

40 €
18 €

40 €

TOTAL COVID19: Aquest és l'import que han d'abonar aquelles famílies
que, en el seu moment, van retirar els diners del centre afectats pel
confinament i que corresponien al curs 19-20.
Quota a retonar confinament 19-20.

211,00 €

193,00 €

-50,75€

-50,75€

TOTAL COVID19: Aquest és l'import que han d'abonar aquelles famílies
que van deixar els diners afectats pel confinament del curs 19-20 en
dipòsit per aquest nou curs 20-21. Amb la part de colònies s'aplicarà el
mateix criteri per al pagament de colònies 20-21.
*En cas de confinament, es podrà emportar a casa.
TOT EL MATERIAL EL FACILITARÀ EL CENTRE

160,25 €

142,25 €

LLAPIS GRAFIT*
COLORS STANDLER*

Kit confinament

RETOLADORS STANDLER*
GOMA STANDLER*
AFILALLAPIS*
PEGA DE BARRA*
TISORES*
PORTALLAPIS AMB SOLAPA*
LLIBRETA FOLI DOBLE RATLLA*
REGLE PLÀSTIC 20 CM
BOLÍGRAF BLAU

Projecte Matemàtic INNOVAMAT
Quota AFA

(1)Benvolgudes famílies aquest any incorporem el

projecte Chormebook (dispositiu tecnològic d'ús
personal) al vostre curs. Aquest dispositiu es paga en 4 quotes (una per curs, que inclouen
llicència+assegurança). En finalitzar el darrer pagament juntament amb una mini quota de recuperació, el
Chormebook serà vostra. Per explicar el projecte Chromebook farem una reunió de famílies per facilitar
la informació.

