Benvolgudes famílies,
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De nou acabem un curs escolar que ha estat ple d’aprenentatges, vivències, reptes i
que ens ha fet créixer com a persones. Ara ens cal valorar i reformular tota la feina feta
perquè en el curs 17-18 es continuï consolidant el projecte d’escola, avançant i millorant
en els objectius marcats i en la tasca educativa. D’aquesta manera els aprenentatges i
les propostes seran enriquidores i motivadores per a tots els nostres alumnes i les
famílies que en formeu part.
En aquesta carta us volem informar de tots aquells aspectes més rellevants que us
ajudaran a posar-vos a punt pel nou curs. Hi trobareu informació referent al calendari, el
material, les quotes, el quadre pedagògic...
D’entrada, volem donar la benvinguda a totes aquelles famílies que comenceu a l’Escola
esperant satisfer les vostres expectatives i, a les que ja en formeu part, donar-vos les
gràcies per la vostra confiança. Agrair-vos també la participació en l’enquesta de
satisfacció ja que amb les vostres aportacions podrem continuar fent créixer el projecte
d’escola. Us fem arribar un resum dels resultats d’aquesta esperant que sigui del vostre
interès.
Pels que ja formeu part de l’Escola, veureu que en el quadre pedagògic hi ha alguns
canvis en el personal docent. La Ramona Farran s’ha jubilat totalment després de 40
anys educant a l’escola i la Montse Clarassó, s’ha acollit a la jubilació parcial donant peu
a la reubicació de mestres a Educació Infantil. Per altra banda, a Educació Primària
també trobareu canvis significatius. L’Alba Bautista serà mare i aquest proper curs
estarà de baixa per maternitat. El Yannick Ramis s’ha acollit a una excedència d’un any
per a formar-se en llengües estrangeres i per últim, l’Aura Monclús serà baixa definitiva
ja que els seus nous projectes personals són fora d’Igualada. Per aquest motiu hi haurà
nous mestres que ens permetran continuar el projecte d’escola amb il·lusió i compromís.
Per finalitzar l’equip de mestres, es reincorporarà la Sònia Salom després d’un període
d’excedència com a nou referent en anglès fent la psicomotricitat a Educació Infantil i les
arts plàstiques a Primària.
El proper curs a Educació Infantil continuarem amb les dinàmiques de treball
organitzades per Espais amb noves propostes per als nens i nenes i consolidarem el
treball per projectes com a línia d’escola.
Per adaptar-nos a les necessitats i inquietuds educatives del moment en què ens
trobem, i pensant en les necessitats dels nostres alumnes, hem començat a treballar en
un gran projecte de reforma. Aquest consistirà en renovar totalment les aules de la Llar
d’Infants i Educació Infantil. La reforma s’iniciarà l’estiu del 2018. Aquest projecte ens fa
molta il·lusió i l’emprenem amb moltes ganes.
La consolidació del projecte juntament amb els objectius que ens hem plantejat per al
curs vinent, es presentaran a les reunions de cada curs dins la Programació General
Anual.
Per acabar, ens queda desitjar-vos que passeu un fantàstic estiu gaudint plegats dels
vostres fills i filles, sumant experiències i vivint moltes aventures que de ben segur els
faran més grans i sobretot més feliços. Ens retrobarem al setembre amb energies
renovades i amb aquelles pessigolles a la panxa quan comença un nou curs.
BON ESTIU !
L’Equip Directiu

Igualada, juliol de 2017

CALENDARI ESCOLAR
1r CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (Llar d’Infants)
El curs començarà el dilluns 4 de setembre de 2017, i acabarà el divendres 27 de juliol
de 2018.
Vacances i dies festius:











Dijous, 12 d’octubre.
Divendres 13 d’octubre (lliure disposició).
Dimecres, 1 de novembre, Tots Sants.
Dimecres, 6 de desembre.
Dijous, 7 de desembre(lliure disposició).
Divendres, 8 de desembre.
Nadal: acabarem el divendres 22 de desembre i començarem el dilluns 8 de
gener.
Setmana Santa: acabarem el divendres dia 23 de març i començarem el
dimecres 4 d’abril.
Dilluns, 30 d’abril (lliure disposició).
Dimarts, 1 de maig.

2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (P-3, P-4 i P-5) I PRIMÀRIA
Les classes començaran el dimarts 12 de setembre de 2017 i s’acabaran el divendres
22 de juny de 2018.
Vacances i dies festius:












Dijous, 12 d’octubre .
Divendres 13 d’octubre (lliure disposició).
Dimecres 1 de novembre, Tots Sants.
Dimecres, 6 de desembre.
Dijous, 7 de desembre. (lliure disposició).
Divendres, 8 de desembre.
Nadal: acabarem el divendres 22 de desembre i començarem el dilluns 8 de
gener.
Dilluns, 12 de febrer (lliure disposició)
Setmana Santa: acabarem el divendres dia 23 de març i començarem el
dimecres 4 d’abril.
Dilluns, 30 d’abril (lliure disposició).
Dimarts, 1 de maig.

HORARI ESCOLAR
1r CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
L’horari serà de 8 del matí a 6 de la tarda. L’Escola ofereix servei d’esplai de 6 a 7 de la
tarda, amb un cost addicional, per a totes aquelles famílies que ho necessitin (amb previ
avís).
2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
L’horari de tot el curs serà de 9 a 1 del matí i de 3 a 5 de la tarda. Preguem que el
respecteu al màxim, ja que la falta de puntualitat interfereix molt negativament en la
bona marxa de les activitats escolars. Així mateix us recordem que l’escola compta amb
el servei d’acollida matinal organitzat per l’AMPA (de ¾ de 8h a 9h del matí) i de
menjador escolar (de 1h a 3h de la tarda) per aquells pares que ho necessitin.
SERVEI DE MENJADOR
Com és habitual els menjars s’elaboren a la pròpia escola a càrrec de la nostra cuinera.
En els menús que us fem arribar, i que també podeu consultar a la pàgina web
www.escolamowgli.cat, s’hi pot trobar – en cas de tenir alguna al·lèrgia – la llista dels
al·lèrgens més habituals.
La inscripció d’alumnes que utilitzaran el servei
esporàdicament, s’ha de fer el mateix dia dient-ho al mestre/a.
Qualsevol particularitat en el règim d’alimentació d’un alumne que per prescripció
mèdica l’Escola hagi de tenir en compte, cal que ens sigui comunicada a l’hora
d’entrada de l’alumne i és imprescindible portar el comunicat del metge.
Continuarem amb l’hàbit de rentar-se les dents per eliminar les restes de menjar. Per
això, tots els alumnes de Primària que utilitzin el servei de menjador hauran de portar un
petit necesser amb un raspall i la pasta dental. Aquest necesser es guardarà a l’escola i
s’utilitzarà durant tot el trimestre. Al finalitzar el trimestre el necesser tornarà a casa per
revisar-lo i posar-lo a punt pel segon o tercer trimestre.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’Escola seguirà oferint, com cada any, activitats extraescolars organitzades per
l’AMPA. Rebreu un correu electrònic amb tota la informació i també estarà publicada a
la pàgina web.
FALTES D’ASSISTÈNCIA
Us agrairíem que en cas d’absència escolar del vostre fill/a (malaltia, visita al metge...)
ens aviséssiu trucant a secretaria: 938035715 o bé per correu electrònic:
secretaria@escolamowgli.cat.
També és important que ens notifiqueu els canvis d’adreça, telèfons i/o correu
electrònic.

NORMES D’HIGIENE I SALUT
Si un alumne es posa malalt, es trucarà a la família per tal que el vingueu a buscar.
Recordeu que NO ens heu de portar els alumnes que estiguin malalts o tinguin febre,
per tal que disminueixi el risc de contagi entre ells.
Quan un alumne necessiti prendre algun medicament només se li subministrarà en cas
que es quedi a dinar ja que considerem que si va a dinar a casa podeu administrar-li
vosaltres. Caldrà signar una autorització (que trobareu a la web de l’Escola o a la
secretaria) amb les dades necessàries per poder administrar-lo i caldrà que s’indiqui
l’horari; és important que es posi el nom de l’alumne en el flascó o capsa.
VESTUARI ESPORTIU
A partir d’aquest curs 17-18 s’estrenarà un nou disseny de xandall. Les famílies que
disposeu del xandall vell el podreu seguir utilitzant durant el proper curs però no a partir
del curs 18-19. Tots els que heu fet comanda de xandalls els podreu recollir el dijous dia
7 de setembre de 4 a 7 de la tarda a la mateixa escola (biblioteca). El vestuari esportiu
el subministrarà l’AMPA per tal que als pares i mares els surti més econòmic.
Només és obligatori pels nens i nenes de primària tot i que, també s’ha ofert un model
de samarreta de màniga curta pels alumnes d’Educació Infantil que ho vulguin.
El primer dia d’Educació Física es farà una revisió del vestuari esportiu a primària. És
imprescindible que tot estigui ben marcat pel bon funcionament de les activitats.
ROBA MARCADA (molt important)
Recordeu la necessitat de portar la roba convenientment marcada amb NOM I
COGNOM i no amb les inicials. Tant les bates de plàstica com les jaquetes, xandalls i
anoracs han de portar una veta per a poder-los penjar al penjador.
Atenció! En cas de marcar les vetes amb bolígraf, cal tenir en compte que no tots els
bolígrafs són adequats, ja que s’esborren fàcilment amb el rentat.
Tot el material recollit el podeu trobar a objectes perduts (dirigiu-vos a secretaria).
Tot el material sense nom recollit a objectes perduts durant el trimestre, i passats 30
dies, es portarà a Càritas.
BATES i BOSSES DE ROBA
Com a canvi per al proper curs 2017-18 només caldrà portar bata per a les activitats
artístiques. Per aquest motiu entenem que potser ja disposeu d’alguna bata que us
serveixi per aquesta activitat. Si necessiteu comprar-la us recomanem:
-

Dues butxaques
Sense dibuixos
Amb goma als punys
Color a escollir

Són a la vostra disposició a TEXPI (c. Alba, 13 ) LES CONFECCIONS (c. del Born, 15)
i TOT BATA (c. Trobadiners, 20). En aquestes botigues també us facilitaran les bosses
de roba si les necessiteu (Llar d’Infants i Educació Infantil).

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

LLIBRES I MATERIAL
El primer dia d’escola es subministraran els llibres, quaderns i material necessaris a tots
els alumnes. També es trobaran amb material que es reutilitza (llibres de lectura,
material comú).
Cada família rebrà el càrrec de l'import del material nou repartit en dos rebuts (octubre i
novembre).
Us adjuntem una relació d'allò que necessitarà cada alumne (llibres i material), indicantvos quin és el que trobaran a l’escola i quin han de portar de casa.
L’escola segueix amb el projecte de reutilització de llibres de text subvencionat
per l’Ajuntament. Això implica una reducció del cost dels llibres.

ATENCIÓ:



El dimarts dia 5 de setembre a les 7 de la tarda es farà una reunió per tal de
parlar de la normativa i hàbits de l’escola per als pares i mares de FOLLETS (3
anys). Es farà a la galeria d’Educació Infantil de l’Escola.



Els nens i nenes de FOLLETS podran venir amb els pares per conèixer les
mestres i veure la classe el dijous dia 7 i el divendres dia 8 de setembre de 5
a 7 de la tarda.



El dia 5 de setembre a les 8 de la tarda, hi haurà una reunió informativa pels
pares de RIKKIS, a la seva classe.



El dia 7 de setembre, de 4 a 6 de la tarda, Les famílies de Rikkis podran pujar
a l’aula per conèixer la mestra i l’espai.



El dia 7 de setembre, de 4 a 7 de la tarda, recollida de xandalls a la biblioteca.

QUADRE PEDAGÒGIC CURS 2017-2018
EDUCACIÓ INFANTIL
Tabalets 1r. de 1r cicle d’E. Infantil (1 any)
Patufets 2n. de 1r. cicle d’E. Infantil (2 anys)
Follets 1r. de 2n cicle d’E. Infantil (3 anys)
Esquirols 2n. de 2n cicle d’E. Infantil (4 anys)
Pinotxos 3r. de 2n. cicle d’E. Infantil (5 anys)
Mestra de suport de 1r cicle d’E. Infantil
Mestra de suport de 2n cicle d’E. Infantil
Zeladora

Isabel Fernández
Clara Gil
Laura Palet
Elena Franquesa
Montse Baliu
Anna Gàmez
Cristina Castelltort / Yolanda Jiménez /
Montse Clarassó
Anna Albiol

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Rikkis 1r. cicle inicial
Toomais 2n. de cicle inicial
Baloos 1r. de cicle mitjà
Koticks 2n de cicle mitjà
Mowglis 1r. de cicle superior
Akeles 2n. de cicle superior
Mestres de suport i especialistes
Educació Artística - Música
Llengua Castellana
Llengua Anglesa
Psicomotricitat i Educació Física
TAC i Robòtica
Biblioteca
Psicologia
Logopèdia i Educació Especial
Educació Artística - Plàstica
Suport
Equip projectes CI
Equip projectes CM
Equip projectes CS
Auxiliar de conversa
Equip Directiu

Personal d’administració i serveis
Administració i gerència
Secretaria i material
Neteja
Cuina
Manteniment

Montse Jiménez / Alba Bautista (baixa
per maternitat)
Albert Dalmau
Pol Cantero
Marta Casanellas
Gemma Parera
Jordi Rojas

Carles Casanova
Miquel Padrós
Imma Solano
Sònia Salom i Guillem Piñero
Carles Casanova
Ma. Dolors Vendrell
Laia Sellarès
Cristina Méndez i Laia Sellarès
Sònia Salom
Teresa Orpinell
Montse Jiménez / Albert Dalmau
Cristina Méndez / Guillem Piñero
Pol Cantero / Marta Casanellas / Miquel
Padrós
Gemma Parera / Jordi Rojas / Carles
Casanova
Arran Wiggle
Jordi Rojas
Marta Casanellas
Laura Palet
Clara Gil

Josep Ma. Brunet
Mònica Galtés
Sara Nuncio
Emilia Santos
Teresa Grau
Josep Sendiu

INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL

REPRESENTANTS DELS DIFERENTS ÒRGANS DE GOVERN DE L’ESCOLA
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI
David Camps Tort
PRESIDENT DE L’AMPA ESCOLA MOWGLI
Ramon Costa

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
President:
Jordi Rojas Puig
Representants del Titular del centre:
Josep M. Brunet Solé
David Camps Tort
Cristina Esteve Roca
Representants dels mestres:
Laia Sellarès Canals
Elena Franquesa Martí
Carles Casanova Miranda
Yannick Ramis (Pendent de renovació)

Representants dels pares:
Sandra Pérez Garcia
Yolanda Gandia Martínez
Anna Grau Vicenç
Elisabet Vives Dalmases
Representant del Personal
d’Administració i Serveis
Mònica Galtés Tàpia

QUOTES
Educació Infantil, 1r cicle:
Tabalets (Ll – 1)

Patufets (Ll – 2)

Quota
Aportació*

Jornada Completa Jornada Reduïda
60 €
60€
178 €
138€

Quota
Aportació*

Educació Infantil 2n cicle i Primària*
Activ. complementàries
Aportació*

60 €
158 €

37 €
112 €

* Degut a la important reducció d’aportacions públiques en els darrers cursos i per tal de
poder continuar portant a terme el projecte d’Escola, s’ha aprovat un augment del 1,40%
del rebut total de l’escolarització. Aquest augment, però, es compensa per l’ampliació de
deduccions a l’impost sobre la renda per les aportacions a les fundacions quedant:










Desgravació per a les famílies amb més de 3 anys a l’Escola: 75% dels
primers 150€ i un 35% de la resta.
Desgravació per a les famílies amb menys de 3 anys a l’Escola: 75% dels
primers 150€ i un 30% de la resta.

L’aportació voluntària a la Fundació és on s’aplica la desgravació en concepte d’
IRPF.
Les activitats complementàries tenen caràcter voluntari si bé són necessàries pel
desenvolupament integral del Projecte Educatiu de Centre.
Els alumnes que acreditin pertànyer a FAMÍLIA NOMBROSA tindran un 7 % de
descompte.

Us adjuntem un quadre orientatiu del cost d’un alumne de 2n Cicle d’Educació Infantil i
de Primària.

QUOTES MENJADOR
Llar d’Infants: 6,20 € / dia
85,00 € / mes
E. Infantil i Primària: 6,80 € / dia esporàdic
6,60 € / dia (en el cas que el global de la família utilitzi aquest
servei 10 dies o més al mes)

Aquesta graella és una previsió dels cobraments que cada mes us facturarem
setembre

octubre

novembre

desembre

gener

febrer

Aportació a la Fundació Escola Mowgli.

112 €

112 €

112 €

112 €

112 €

112 €

Activitats complementàries, excursions,
llibres i material, xandall.

37 € +
excursions

37 € + excursions +
50% llibres +
material + menjador

37 € + excursions
+ 50%llibres +
menjador

37 € +
excursions+
menjador

37 € +
excursions +
menjador +
xandalls

37 € +
excursions +
menjador

Extraescolars

extraescolars +
samarreta d'esport
d'extraescolars

extraescolars

extraescolars+

extraescolars +
50% quota
AMPA

març

abril

maig

juny

juliol

agost

112 €

112 €

112 €

112 €

112 €

AMPA, extraescolars , escola estiu, etc.

Aportació a la Fundació Escola Mowgli.

Activitats complementàries, excursions,
llibres i material.

AMPA, extraescolars, escola estiu,
xandalls, etc.

37 € +
excursions

37 € + excursions

37 € + excursions

37 € +
excursions

37 € +
( +/regularització
excursions) +
quaderns d'estiu

extraescolars +
50% quota
AMPA

extraescolars

extraescolars

extraescolars

extraescolars +
50% escola estiu

Quota d'AMPA és 40€ per família.
El mes de juliol es regularitzaran les excursions
El menjador, extraescolars, xandall i samarretes es cobraran en funció de la seva utilització o compra.

Quotes orientatives de les excursions i dels llibres i material. Agafem de referència el curs passat 2016-17.
Curs

Excursions

Llibres i
quaderns

Material

Curs

Excursions

Llibres i
quaderns

Material

Esquirols
Pinotxos
Rikkis
Toomais

5,65 €
7,45 €
14,75 €
20,50 €
20,50 €

40 €
40 €
80 €
80 €

20 €
20 €
23 €
15 €
12 €

Baloos
Koticks
Mowglis
Akeles

21,00 €
22,40 €
27,50 €
29,30 €

68 €
68 €
62 €
62 €

15 €
10 €
16 €
0€

50% escola
estiu

A continuació trobareu un llistat amb els llibres, quaderns i materials que necessiten els nens i nenes per a l’inici de curs.

6è de Primària
AKELES

LLIBRES I QUADERNS QUE L’ESCOLA COMPRARÀ
Llibres

Quaderns

Editorial

Quadern d’activitats 6 (TRAM) + digital Text /La Galera

Català
Llibres de lectura

“Ets prou llesta Nyumbú?”, Muntsa Mimó

Animallibres
Quadern d’activitats 6 + digital
Quinze són quinze 6

Matemàtica

Text /La Galera

LLIBRES SOCIALITZATS QUE HI HA A L’ESCOLA
Català

Llibre TRAM 6

Text /La Galera

Llibres de lectura en Català “Cornèlius i el rebost d’ impossibles”, Carles Sala
Castellà

Text/La Galera

“Vaya par de merluzos”, Pasqual Alapont

Anglès

Algar
Reader 2

Material que es trobaran a l’Escola

Material que hauran de portar de casa











Estoig complet (colors, retoladors)
Carpeta amb separadors
Carpeta pels deures
Flauta
Bolígraf borrable
Un “puntafina” negre (tipus Pilot)
Un tub d’enganxador
Bata de plàstica
Activitats i treballs d’estiu

Carpeta Din A3 per plàstica (de l’any passat)

Ikastolen Elkartea




Tot el material comprat el curs passat.
Agenda Escola Europea

LLIBRES I QUADERNS QUE L’ESCOLA COMPRARÀ

5è de Primària
MOWGLIS

Llibres

Quaderns

Editorial

Quadern d’activitats 5 (TRAM) + digital Text /La Galera

Català
Llibres de lectura

“Ets prou llesta Nyumbú?”,
Muntsa Mimó
Quadern d’activitats 5 + digital
Quinze són quinze 5

Matemàtica
Filosofia

Animallibres

El llibre de la selva, R. Kipling

Text /La Galera
Teide

LLIBRES SOCIALITZATS QUE HI HA A L’ESCOLA
Català
Llibre TRAM 2.0 (5è)
Llibres de lectura en Català “Cornèlius i el rebost d’ impossibles”, Carles Sala
Castellà

Text /La Galera
Text/La Galera

“Piratas en zapatillas”, Teresa Broseta

Anglès

Animallibres
Reader 1

Material que es trobaran a l’Escola

Material que hauran de portar de casa











Estoig complet (colors, retoladors)
Carpeta amb separadors
Carpeta pels deures
Flauta
Bolígraf borrable
Un “puntafina” negre (tipus Pilot)
Un tub d’enganxador
Bata de plàstica
Activitats i treballs d’estiu

Carpeta Din A3 per plàstica (de l’any passat)

Ikastolen Elkartea










Tisores
Regle de 30 cm
Semicercle graduat
Escaire
Compàs
Calculadora científica
Llibreta d’estudi
Agenda Escola Europea

LLIBRES I QUADERNS QUE L’ESCOLA COMPRARÀ

4t de Primària
KOTICKS

Llibres

Català
Anglès

Story Projects 2

Matemàtica

Quaderns

Editorial

Quadern d’activitats llengua catalana
4

Text /La Galera

Activity Book 2

Ikastolen Elkartea

Quadern d’activitats 4
Quinze són quinze 4

Text /La Galera

LLIBRES SOCIALITZATS QUE HI HA A L’ESCOLA
Català
Llibres de lectura en Català
Matemàtica
Castellà

Llengua Catalana 4
“El Misteri del Croscat”, Carme Arrufat
“Les tortugues de l’àvia”, Pere Martí
“Viatge al país dels Lacets”, Sebastià
Sorribas
Matemàtiques 4




La Galera
Cruilla
La Galera
Text

“Cuando mi hermano se subió a un
armario”, Victoria Pérez

Material que hauran de portar de casa







Text/ La Galera

Flauta (de l’any passat)
Carpeta de deures (de l’any passat)
Retronar carpeta gran de plàstica
Retornar quadern Convivim
Bata de plàstica
Estoig amb:
 12 colors
 12 retoladors
 Llapis, goma, maquineta
Activitats i treballs d’estiu
Una bossa (amb cordes) per l’esmorzar (amb la carmanyola o
“embolicaentrepà”).

Anaya
Material que es trobaran a l’Escola





Tisores
Regle de 30 cm
Carpeta amb separadors

LLIBRES I QUADERNS QUE L’ESCOLA COMPRARÀ

3r de Primària
BALOOS

Llibres

Català
Anglès

Story Projects 1

Matemàtica

Quaderns

Editorial

Quadern activitats llengua catalana 3

Text /La Galera

Activity Book 1

Ikastolen Elkartea

Quadern d’activitats 3
Quinze són quinze 3

Text /La Galera

LLIBRES SOCIALITZATS QUE HI HA A L’ESCOLA
Català

Llengua Catalana 3

Text/La Galera

Llibres de lectura en
Català

“El Zoo d’en Pitus”, Sebastià Sorribas
“L’Avi ocellaire”, Pere Martí
“La Tona, la Tina i jo i les festes de Nadal”,
Maria Enrich

La Galera
Lynx Edicions
Grup Promotor

Matemàtica

Matemàtiques 3

Text

Castellà

“Ojos de lechuza o cara de pescadilla”, Luisa
Villar

Edebé

Material que hauran de portar de casa









Retronar carpeta gran de plàstica
Retornar quadern Convivim
Estoig amb:
 12 colors
 12 retoladors
Llapis, goma, maquineta
Activitats i treballs d’estiu
Bata de plàstica
Una bossa (amb cordes) per l’esmorzar (amb la carmanyola o
“embolicaentrepà”).

Material que es trobaran a l’Escola







Carpeta de deures
Tisores
Regle de 30 cm
Flauta
Carpeta amb separadors

LLIBRES I QUADERNS QUE L’ESCOLA COMPRARÀ

2n de Primària
TOOMAIS

Llibres

Matemàtica

Anglès

Magic Stone

Quaderns

Editorial

Quaderns 1, 2, 3
Quadern per practicar 2
Quaderns penso i faig 3

Teide (Projecte
Lluís Segarra)

Activity Book

Trichers

LLIBRES SOCIALITZATS QUE HI HA A L’ESCOLA
Llibres de lectura en
Català

La Balena Blanca 2
Lectures 2

Anglès

Magic Stone

Material que hauran de portar de casa

Castellnou
Text/la Galera
Reading Book
Material que es trobaran a l’Escola

 Tot el material bàsic:







 Llapis i goma
Estoig PETIT i de roba buit
 Colors i retoladors
Retornar carpeta gran de plàstica
 Carpeta d’aula/casa
Retornar quadern Convivim
 Tubs d’enganxador
Bata de plàstica
 Plastidecors
Activitats i treballs d’estiu
 Tisores
Una bossa (amb cordes) per l’esmorzar (amb la carmanyola o
“embolicaentrepà”).
 Arxivadors amb 2 anelles
 Llibreta de notes

Trichers

LLIBRES I QUADERNS QUE L’ESCOLA COMPRARÀ

1r de Primària
RIKKIS

Llibres

Matemàtica

Anglès

Ready for a story!

Quaderns

Editorial

Quaderns 1, 2 i 3
Quadern per practicar 1
Quadern penso i faig 1

Teide (Projecte
Lluís Segarra)

Llibres 9,10,11,12

J.Maria Artigal SL.

LLIBRES SOCIALITZATS QUE HI HA A L’ESCOLA
Llibres de lectura en
Català

La Balena Blanca 1
Lectures 1

Material que hauran de portar de casa

Castellnou
Text/la Galera
Material que es trobaran a l’Escola









Estoig PETIT i de roba buit
Retornar carpeta gran de plàstica
Retornar quadern Convivim
Bata de plàstica
Activitats i treballs d’estiu
Una bossa (amb cordes) per l’esmorzar (amb la carmanyola o
“embolicaentrepà”).




Tot el material bàsic:
 Llapis i goma
 Colors i retoladors
 Carpeta d’aula/casa
 Tubs d’enganxador
 Plastidecors
 Tisores
Arxivadors amb 2 anelles
Llibreta de notes

EI 3
PINOTXOS
Anglès

LLIBRES I QUADERNS QUE L’ESCOLA COMPRARÀ
Llibres
Ready for a story!

Quaderns
5,6,7,8

Editorial
J.Maria Artigal SL.

Material que hauran de portar de casa












Una bata amb el nom ben visible amb lletra de PAL al davant (costat esquerre) per realitzar activitats artístiques.
Una bossa de roba per l’esmorzar (no motxilla). Aconsellem portar l’esmorzar dins d’una carmanyola o “embolicaentrepà”.
Un tovalló de roba.
Un vas de plàstic.
Una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comenci a fer fred).
Una bossa de roba gran amb una muda sencera de recanvi (es quedarà a l’escola).
Uns mitjons antilliscants per a fer psicomotricitat.
Els que es quedin a dinar cal que cada dia portin un altre tovalló diferent del d’esmorzar, gran i amb un "velcro" a les puntes per
poder-lo lligar al darrere.
Una fotografia de les vacances i dues fotografies d’ells (mida 10x15 aprox.).
Els dies de pluja es recomana portar calçat i mitjons de recanvi.
Cal retornar la carpeta gran de plàstica.

EI 2
ESQUIROLS
Anglès

LLIBRES I QUADERNS QUE L’ESCOLA COMPRARÀ
Llibres
Ready for a story!

Quaderns
1,2,3,4

Editorial
J.Maria Artigal SL.

Material que hauran de portar de casa












Una bata amb el nom ben visible amb lletra de PAL al davant (costat esquerre) per realitzar activitats artístiques.
Una bossa de roba per l’esmorzar (no motxilla). Aconsellem portar l’esmorzar dins d’una carmanyola o “embolicaentrepà”.
Un tovalló de roba.
Un vas de plàstic.
Una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comenci a fer fred).
Una bossa de roba gran amb una muda sencera de recanvi (es quedarà a l’escola).
Uns mitjons antilliscants per a fer psicomotricitat.
Els que es quedin a dinar cal que cada dia portin un altre tovalló diferent del d’esmorzar, gran i amb un "velcro" a les puntes per
poder-lo lligar al darrere.
Una fotografia de les vacances i dues fotografies d’ells (mida 10x15 aprox.).
Els dies de pluja es recomana portar calçat i mitjons de recanvi.
Cal retornar la carpeta gran de plàstica.

EI 1
FOLLETS














Material que hauran de portar de casa

Una bata amb el nom ben visible amb lletra de PAL al davant (costat esquerre) per realitzar activitats artístiques.
Una bossa (mitjana) de roba per l’esmorzar (no motxilla). Aconsellem portar l’esmorzar dins d’una carmanyola o “embolicaentrepà”.
Un tovalló de roba per l’esmorzar.
Un vas de plàstic.
Una jaqueta o anorac per sortir al pati (quan comenci a fer fred).
Una bossa de roba gran amb una muda sencera de recanvi (es quedarà a l’escola).
Quatre fotografies del nen/a de 10x15 aproximadament.
1 fotografia de família 13x18 aproximadament.
Uns mitjons antilliscants per a fer psicomotricitat.
Un coixí per a fer psicomotricitat.
Els que es quedin a dinar a l’escola cal que portin un pitet gran marcat amb el nom cada dia.
Els dies de pluja es recomana portar calçat i mitjons de recanvi.
Cal retornar la carpeta gran de plàstica.

Les bates i les bosses les podreu trobar al les botigues indicades anteriorment.

