Carrer de Sant Marian, 31-51 i 46
08221 Terrassa
Tel. 93 736 29 39
ceip-bisbat-egara@xtec.cat
http://www.escolabisbategara.cat

MATERIAL

3r i 4t
La quota de material de l’escola va destinada a les activitats
programades per nivell, com són el teatre, els espectacles, els
recorreguts per la nostra ciutat, les celebracions de
festes, les jornades culturals ... i la quantitat de materials que seran
utilitzats al llarg del curs, com són materials de plàstica, fulls, la
carpeta, l’agenda i tot allò que necessitem per la tasca diària.
Ara bé, necessitaran el material d’us personal, aquest l’hauran de
portar de casa:
• Estoig (que no sigui metàl•lic) amb bolígrafs blau o negre i vermell
o verd, llapis, goma i maquineta.
• Colors i retoladors.
• Regle de 15 cm.
• Només alumnes de religió (que hagin de cursar 3r.): llibreta DIN A-4
de 100 fulls
• Flauta dolça. (alumnes de 4t)

L’AFA és l'entitat sense ànim de lucre de la qual formem part tots els
pares, mares i tutors legals dels alumnes de l'escola.
Els objectius de l’AFA són :
- col•laborar en les activitats educatives del centre.
- realitzar activitats extraescolars lúdiques, esportives i culturals, dirigides
als alumnes i activitats formatives per als pares, que es proposaran al
Consell Escolar perquè les aprovi.
- donar suport i assistència a les famílies, membres de l’associació i als
seus òrgans de govern i de participació (delegats, comissions, etc.) en tot
allò convenient per a l’educació dels nostres fills.
- promoure la participació de mares i pares dels alumnes en la gestió del
centre.
Així mateix us comuniquem que aquesta quota és anual i obligatòria per a
totes aquelles famílies que volen gaudir de la socialització de llibres i/o de
les activitats extraescolars.

LLIBRES

AFA

La Comissió per a la Socialització de Llibres gestiona un projecte iniciat
l’any 2004.
Aquest projecte pretén:
• fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al
bé comú.
• promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
· educar per al consum racional i sostenible.
• promoure projectes educatius de centre, compartits i gestionats per
tota la comunitat educativa: l’alumnat, les famílies i el professorat.
• reduir la despesa dels llibres de text de les famílies i dotar de material la
biblioteca i la mediateca de l’escola.

important
AFA
35

POSEU EL NOM COMPLET I
EL CURS DE L'ALUMNE AL
CONCEPTE DE L'INGRÉS.
________________________

RECOLLIDA DE LLIBRES
DIES 9 i 10 DE SETEMBRE
DE 17 A 20 H

per família

INGRÉS BBVA
ES39 0182 1786 1502 0002 8691
Data límit de pagament 30/6/2019

MATERIAL
90

RECORDEU
Porteu el comprovant del pagament per

per alumne

recollir els llibres

INGRÉS BBVA
ES07 0182 8315 4002 0157 0103
Data límit de pagament:

LLIBRES
62

per alumne

INGRÉS BBVA
ES84 0182 1786 1802 0002 2884
Data límit de pagament:

Pagament únic: 30/06/2019
Pagament fraccionat:

€ el dia 30/06/2019
30€ el dia 31/08/2020

1r termini 32
2n termini

RECORDEU
Porteu el comprovant del pagament per
recollir els llibres

Pagament únic: 15/09/2019
Pagament fraccionat:

€
40€

1r termini 50
2n termini

el dia 15/09/2019
el dia 15/02/2020

RECORDEU
Porteu el justificant del pagament
a l'inici del curs el/la tutor/a

