
 
 

CURS 2020/21 

Data d’inici de curs: 14 de setembre (jornada sencera) 

Horari  (si  es realitzen entrades i sortides  esglaonades informarem amb suficient antelació). 
 

 MATÍ TARDA 

EDUCACIÓ INFANTIL I 

PRIMÀRIA 
                  09:00 a 13:00h 

Dilluns a divendres 

 
    15:00 a 17:00 h 

Dilluns a divendres 

 
ESO         08:00 a 13:30 h 

         Dilluns a divendres 
     15:00 a 17:00 h 

                   Dilluns a dijous 

Serveis (inici 14 de setembre)  

Estarem pendents de les normatives que ens faci arribar el Departament d’Ensenyament i us anirem 
informant. 

 Menjador. EI i  Prim 13:00 a 15:00 i ESO de 13:30 a 15:00 h 

 Guarderia de 7:45 a 9 h 

Els alumnes necessitaran: 

 Ed. Infantil 2 bates i  5 fotos (mida carnet) 

 Ed. Primària 1 bata 

 1r  i 2n  d’ESO 1 bata 

Per fer Educació Física i Psicomotricitat és obligatori el xandall de l’Escola. (També estarem pendents en 
relació a la normativa en relació a aquestes assignatures) 

Punts de venda equipacions: 

 STIL Av. de Prat de la Riba,9 

 SEIBE Pl. de Víctor, 6 

 TEIXITS CAVALLÉ www.ca valleshop.com  
 

Venda de llibres 

 On-line. Trobareu l’enllaç de venda  online  a la web  de  l ’Escola. 
La venda online estarà operativa  del 10 de juliol  fins al 25 d’agost 2020  

 Venda presencial, dies 2 i 3 de setembre de 16:30 a 18:30 h. 

 Els llibres adquirits mitjançant la plataforma de venda es quedaran a l ’Escola, els portarem directament 
a l’aula i  els deixarem al pupitre dels/de les vostres fills/es  i  durant la primera setmana de curs 
l ’alumnat els podrà portar a casa per poder ser folrats i  marcats amb el nom (si  representa molt de 
pes, ho podran fer en dues fases). 

 A l ’espai  de venda de llibres on-line hi haurà la possibilitat de pagar la quota de l’AMPA marcant la 
casella corresponent. Es pot accedir a la plataforma de venda de llibres per pagar únicament la quota 
de l’AMPA i també es podrà aportar aquesta quota de manera directa un cop comenci el curs. 
Totes les famílies que paguin la quota anual per ser socis de l’AMPA podran beneficiar-se d’una sèrie 
de bonificacions en relació al material corresponent als diferents cursos. 

 
NOTA: Durant el mes de juliol  estarà penjada la relació dels llibres de cada curs a la pàgina web de l’Escola 

. 

BON ESTIU! 

 

http://www.cavalleshop.com/

