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NOTA INFORMATIVA N. 1  CURS 2020-21 

 
 
1. CALENDARI ESCOLAR I HORARI 
 

• El curs començarà el dia 14 de setembre i finalitzarà el 22 de juny de 2021. 
• Els dies 2 de novembre de 2020, 15 i 16 de febrer i 30 d’abril de 2021 seran considerats de 

lliure disposició, per tant, el centre romandrà tancat. 
• La jornada escolar del dia 21 de desembre,  i entre els dies 7 i 22 de juny de 2021, serà 

continuada de 9:00 a 13:00 hores. 
• L’horari lectiu serà el mateix, de 9:00 h. a 12:30 h. i de 15:00 h. a 16.30 h. 

 
 
2. IMPORTS EN CONCEPTE DE MATERIAL, LLIBRES DE TEXT I LLICÈNCIES 
 
2.1. MATERIAL FUNGIBLE I MATERIAL ACTIVITATS GENERALS  
 
A continuació us detallem els imports segons el nivell per al curs vinent. També trobareu l’import que 
us abonarem del curs passat amb motiu del tancament del centre. Per tant, de l’import previst per al 
curs 2020-21 us descomptarem l’abonament de l’import del curs 2019-20.  
 
En el cas d’educació infantil i cicle inicial, respecte al curs passat,  també s’ha afegit un material 
individual  que es detalla a la part inferior d’aquest apartat. Aquest material el comprarà l’escola i una 
vegada utilitzat es donarà als vostres fills/filles al finalitzar el curs. 
 

IMPORT   2020-21/NIVELL P3(1) P4(1) P5(1) 1r(2) 2n(2) 3r 4t 5è 6è 

MATERIAL FUNGIBLE I ACTIVITATS 2020-21 57 57 57 55 55 45 45 45 45 

ABONAMENT CURS 2019-20 
 

-16 -16 -16 -13 -13 -13 -13 -13 

IMPORT FINAL A INGRESSAR A L’ESCOLA 57  41  41 39 42  32  32  32  32 
 
Aquests imports es destinen a cobrir les despeses de material de plàstica, l’agenda escolar, folis, 
fotocòpies, materials de les festes tradicionals, material fungible medi...  
 
A la pàgina web del centre, a partir del dia 1 de setembre,  podreu consultar l’estudi del cost dels 
imports de la taula anterior. 
___________________________________________________ 

 
(1) EDUCACIÓ INFANTIL 

 
(2) CICLE INICIAL(1r i 2n) 

 
• Tisora FAIBO 
• Retoladors 
• Colors de fusta(P4 i P5) 
• Ceres Manley(P3) 
• Estoig 
• Gomes  
• Maquineta 

 
• Tisora Kaikut 
• Caixa de ceres Manley 
• Retoladors 
• Maquineta individual 
• Regle 16 cm 

 
2.2. REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I LLICÈNCIES DIGITALS 
 
Dins l’import s’inclou, a més de l’aportació per al programa de reutilització de llibres, el cost de les 
llicències digitals  de Snappet(3r a 6è), Glifing(P4 a 3r) i Innovamat(P5 a 2n). 
 
A partir del dia 3 d’agost, a la pàgina web de l’escola,  trobareu més informació sobre les llicències i el 
llistat de llibres de reutilització. Recordeu que al participar en el programa de reutilització, els llibres NO 
els heu de comprar. Els facilitarà l’escola a l’inici de curs.  Pròximament rebreu la manera de 
formalitzar la participació al programa de reutilització.  
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L’import en aquest concepte i nivell és el següent: 
 

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ/LLICÈNCIES P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

 IMPORT A INGRESSAR AL CENTRE 12 12 45 50 50 70 76 79 79 
 
Les famílies que no estiguin interessades en el programa de reutilització de llibres i optin per la seva 
compra,  a la pàgina web del centre trobaran el llistat de llibres. 
 
 
2.3 MATERIAL I LLIBRES QUE ADQUIREIXEN LES FAMÍLIES 
 
A l’annex 1 d’aquest comunicat trobareu la relació de material que heu de comprar les famílies. 
Tingueu en compte que aquell que ja tingueu del curs passat i es trobi en bon estat, es pot 
tornar a utilitzar. El primer dia de classe s’ha de portar tot el material. 
 
A l’annex 2 trobareu marcats amb un “*” el llibre-quadern  de llengua anglesa i francesa que heu de 
comprar les famílies segons el nivell. 
 
 
2.4. FORMA D’INGRÉS DELS IMPORTS I DATES 
 
El pròxim comunicat detallarà el procediment per fer l’ingrés. Està previst que els pagaments a l’escola,  
a partir d’ara,  es facin mitjançant una App que us instal·lareu al vostre mòbil. Ja us informarem de com 
fer-ho.  
 
 
3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
La previsió d’activitats extraescolars per al curs vinent són les següents: 
 

- Les organitzades per l’AMPA. Us hem enviat el butlletí específic amb tota la informació.  
- Les escoles esportives municipals i l’activitat d’iniciació a bàsquet. Us informarem al mes de 

setembre. 
 
 

4. INFORMACIÓ AMPA 
 
Us adjuntem la documentació de l’AMPA que a partir del dia 3 d’agost també trobareu a la web: 
 

• Full informatiu AMPA. 
• Fitxa inscripció soci AMPA. 
• Full equipament esportiu, bates infantil i codis pagaments. 

 
 
 
 
Figueres, 28 de juliol de 2020 


