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Benvolgudes famílies, 
 
Us informem de les quotes i els terminis de pagament del material escolar per al curs 2015-2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� El termini per fer efectiva la 1a. quota de material serà del 25 de juny fins el 10 de juliol de 
2015 i el de la 2a. del 25 de novembre al 11 de desembre de 2015. 

� Als alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial  se’ls facilitarà tot el material que els calgui. 

� Als alumnes de Cicle Mig i Superior  se’ls facilitarà el material que sigui d’ús col·lectiu i/o 
elaborat al centre, però han de dur de casa el material següent: 

 

Alumnes de 3r. Alumnes de 4t., 5è. i 6è. 

� Llapis 
� Goma 
� Bolígraf blau i vermell 
� Maquineta 
� Regle plàstic 20 cm. 
� Capsa de 12 colors de fusta 
� Capsa 10 retoladors 
� 1 carpeta classificadora 
� 1 quadern microperforat de quadrícula 

amb banda de 4 colors, 
 
 
 

� Llapis 
� Goma 
� Bolígraf blau i vermell 
� Maquineta 
� Regle plàstic 20 cm. 
� Capsa de 12 colors de fusta 
� Capsa 10 retoladors 
� 1 quadern microperforat de quadrícula amb 

banda de 4 colors 
� 1 carpeta classificadora 
� 1 compàs senzill 
� Escaire, cartabó i transportador (petits). 

 
Cal tenir en compte que per poder participar en les sortides i colònies que es programin al llarg 
del curs, cal haver abonat les quotes de material, ja que es prioritza que el treball a l’aula es 
pugui realitzar en les millors condicions d’igualtat possibles. 
 
 
La Direcció. 
Parets del Vallès, 18 de juny de 2015 

Etapa 

Import 

material 

aula 

Taller de 

Plàstica 

Activitats a 

Can Rajoler 

1a. 

quota 

2a. 

quota 
Total 

Infantil 88 0 12 (2 sessions) 50 € 50 € 100 € 

Primària 52 12 16 (3 sessions) 40 € 40 € 80 € 


