Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Marinada
Cambrils

Educació Infantil – P5 (curs 2018-2019)
QUÈ CAL PREPARAR?
AQUEST MATERIAL DE TREBALL:

a) TOCA - TOCA. Matemàtiques P5. Carpeta de l'alumne. Editorial Barcanova.
ISBN: 978-84-489-3912-0
b) TOCA - TOCA. Llengua P5. Carpeta de l'alumne. Editorial Barcanova.
ISBN: 978-84-489-3909-0
c) Llaç de lletres. Quadern 2. Editorial Baula. ISBN/EAN: 978-84-479-3328-0
d) Llaç de lletres. Quadern 3. Editorial Baula. ISBN/EAN: 978-84-479-3329-7
e) Per aprendre anglès: “Captain Jack 2 PLUS” Ed. MacMillan ISBN 978-0-2304-0459-5
(aquest llibre és el mateix de P4. Si ja el vau comprar el curs passat, NO l’heu de tornar a comprar!!)

I AQUEST MATERIAL D’HIGIENE PERSONAL:
f) 3 paquets (pots, no) de tovalloles humides (80 unitats).
g) 1 capses grans de mocadors de paper.
h) 1 bosseta de roba (no motxilla) amb el nom, per l’esmorzar.
i) 1 bata de l’escola i 1 xandall de l’escola, que podeu aconseguir a les oficines de l’AMPA
(tot amb cinta per penjar d’uns 30cm i nom).
j) 1 bossa amb roba de recanvi adient al temps amb: calces/calçotets, mitjons, pantalons,
sabates i samarreta (tot amb el nom!).
NOTA:
Us demanem que el dimarts, dia 5 de setembre, de 10 a 12 del matí,
porteu a la tutora els punts a), b), c), d), e), f) i g) de la llista de material.

QUÈ FACILITA EL CENTRE?
- El centre, dins del PROGRAMA DE GESTIÓ DEL MATERIAL DE L’ALUMNE, que es fa sense cap ànim
de lucre, facilitarà tot el material fungible que l’alumne/a necessitarà durant el curs per a la
realització de les activitats lectives i per festes i celebracions. Per tot aquest material heu de fer una
aportació de 65€.
Així doncs, heu de fer un ingrés total de 65€
a La Caixa, servei de gestió d’abonaments a tercers, amb el codi d’entitat 0144054
abans del dia 12 de setembre de 2018
especificant el nom del nen/a i el curs, i portar el justificant a la mestra
(VEURE INSTRUCCIONS AL DORS)

INSTRUCCIONS PER FER ELS PAGAMENTS AMB EL CODI
(al caixer automàtic de La Caixa)

Amb targeta o llibreta de La Caixa
*Cliqueu les següents icones:
1
2
3
4
5
6

“altres”
“pagaments”
“sense codi de barres”
“col·legis o matrícules”
“amb el codi d’entitats”
“introduir el codi d’entitat”

Amb targeta d’altres entitats
*Cliqueu les següents icones:
1
2

“més operacions”
“col·legis, matrícules, pagaments a tercers”

*A la pregunta Disposa de rebut?, digueu NO
*A la pregunta Coneix el codi?, digueu SÍ.

*Introduïu el codi d’entitat que us hem donat.

*Introduïu el codi d’entitat que us hem donat.

*Introduïu l’import que heu de pagar.

*Introduïu l’import que heu de pagar.

*Introduïu el nom de l’alumne/a i el curs.

*Introduïu el nom de l’alumne/a i el curs.

*Un cop s’hagi fet l’operació s’imprimiran dos rebuts:
-un per a vosaltres
-l’altre l’heu de portar a l’escola el primer dia de classe.

Per LÍNIA OBERTA
SELECCIONAR:
comptes  transferències i traspassos  ingressos sense conèixer el número del compte de destinació
 a tercers  nou ingrés
Imprimir justificant per portar a l’escola.

