Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola La Bòbila
Carrer Pla de l’Estany 5-7
43850 Cambrils
Tel. 977361815
escolalabobila@xtec.cat
http://www.escolalabobila.cat

REUNIÓ DE PARES INICI DE CURS
I RECOLLIDA DE:
Llibres, material i resguard pagament
DIMECRES 6 DE SETEMBRE A LES 9:30H

RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR. CURS 2017-2018

EDUCACIÓ INFANTIL: 4 ANYS (P4)
LLIBRES
TÍTOL

ISBN

EDITORIAL

TOCA TOCA
Aprenentatge per descoberta
MATEMÀTIQUES 4 ANYS

978-84-489-3903-8

BARCANOVA

TOCA TOCA
Aprenentatge per descoberta
LLENGUA 4 ANYS

978-84-489-3900-7

BARCANOVA

MATERIAL
 1 paquet de 500 fulls DIN-A4 (80 gr.) RECICLAT.
 Quota de 60€ en concepte de material fungible i didàctic que el/a vostre/a fill/a
utilitzarà i necessitarà durant tot el curs escolar. S’inclou també tot el material
necessari per a la realització de festes i activitats complementàries.
CAL FER EL PAGAMENT DE LA QUOTA DE MATERIAL SEGUINT LES INSTRUCCIONS
QUE TROBAREU A LA PART DE DARRERA DEL FULL.
AQUEST PAGAMENT CAL FER-LO ABANS DE L’1 DE SETEMBRE DE 2017.

MATERIAL PERSONAL
 2 paquets de tovalloles humides.
 2 capses grans de mocadors de paper.
 1 bata, per fer plàstica, marcada amb nom i cognoms.
 1 bossa de roba, per portar l’esmorzar cada dia, marcada amb nom i cognoms.
 1 ampolla d’aigua de plàstic o bidó marcat amb nom i cognoms, per cada dia.
 1 tovalló de roba, per esmorzar cada dia, marcat amb nom i cognoms.

EQUIPAMENT ESPORTIU I BATA (S’ha de comprar a l’AMPA)
 Bata de l’escola, obligatòria. Marcada amb nom i cognoms.
 Equipament esportiu de l’escola: xandall complert, samarreta m/c, samarreta m/ll,
pantaló curt i gorra. Obligatori per a les classes de psicomotricitat i per a totes les
sortides fora del centre, entre d’altres activitats complementàries. Tot marcat
amb nom i cognoms.
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INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LA QUOTA DE MATERIAL 2017-2018
El pagament de la quota de material s’haurà de fer mitjançant els CAIXERS AUTOMÀTICS
DE QUALSEVOL OFICINA DE BANC SABADELL.
1. Caldrà realitzar un ingrés per part de terceres persones, en els caixers automàtics
de Banc Sabadell, seguint els passos següents: Introduir la targeta o llibreta
(targeta de qualsevol entitat bancària)
2. A la primera pantalla escollir: + operacions
3. Escollir: Pagament a tercers
4. Introduir el PIN de la targeta
5. Entrar el codi de l’escola: 001874
6. Marcar acceptar
7. Seleccionar la quota de material que correspongui:
QUOTA MATERIAL
60€
8. Teclejar nom, cognoms i curs de l’alumne/a i marcar acceptar
9. Comprovar que les dades siguin correctes i acceptar

10. Imprimir resguard del pagament (dos còpies) i lliurar una còpia al tutor/a de
l'alumne/a
11. Retirar la targeta/llibreta

També podeu efectuar el pagament del material per transferència bancària i a finestreta
de qualsevol oficina de Banc Sabadell, però amb un recàrrec de comissió del propi banc de
5€. Per aquest motiu, el centre facilita a les famílies el pagament pels caixers automàtics a
0€ de comissió.
El compte corrent per al pagament de la quota de material és:

ES76 0081 1752 8100 0100 9511 del Banc Sabadell

