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E ducació Infantil 
Ingrés bancari de 110 euros: material fungible i fotocopiable, quaderns, llibres de lectura, viatges urbans 

amb autobús privat, tallers... 

El dia de la reunió d’inici de curs cal portar: 

• Resguard de l’ingrés bancari per material i llibres 

• 1 capsa de mocadors de paper de 200 unitats i un envàs de tovalloletes humides 

• Bata i tovallola amb nom i veta, i got de plàstic amb el nom 
El primer dia de classe cal portar: 

• L’esmorzar en una carmanyola (amb el nom) dins d’una bossa de roba petita 

• No s’accepten motxilles 
 
 

C icle Inicial (1r. i 2n.) 
Ingrés bancari de 150 euros: llibres de text, agenda, material fungible i fotocopiable, quaderns, llibres de 
lectura, tallers... 
El primer dia de classe cal portar: 

• Resguard de l’ingrés bancari per material i llibres 

• 1 capsa de mocadors de paper de 100 unitats i un envàs de tovalloletes humides 

• Bata amb nom i veta i got de plàstic amb el nom 

• L’esmorzar en una carmanyola 

• Un estoig buit no metàl�lic i una motxilla sense rodes 
 
 
 

C icle Mitjà i Superior (3r., 4t., 5è. i 6è) 
Ingrés bancari de 200 euros: llibres de text, agenda, material fungible i fotocopiable, quaderns, llibres de 

lectura, tallers... 
El primer dia de classe cal portar: 

• Resguard de l’ingrés bancari per material i llibres 

• 1 capsa de mocadors de paper de 100 unitats 

• Bata amb nom i veta 

• L’esmorzar en una carmanyola 

• Dos estoigs buits no metàl�lics i una motxilla sense rodes 

Reunió de primer: 9 de setembre a les 12 del migdia 

Ingrés bancari al compte 2100 4200 07 2200046901 de La Caixa. 
 

Per Internet o a qualsevol terminal de La Caixa:  
pagaments a tercers codi 0274569 

(Amb llibreta/tarja de La Caixa o tarja de qualsevol entitat i no cobra despeses) 
 
No oblideu anotar el nom i el curs de l’infant al concepte. 

Instruccions Curs 2014-2015 

Reunió de P3: 8 de setembre a les 7 de la tarda 
Reunió de P4: 8 de setembre a les 12 del migdia 
Reunió de P5: 10 de setembre a les 12 del migdia 


