
Curs 2020-2021

Estimades famílies,

Acabem un curs “diferent” que va començar amb molts neguits i incerteses, però també amb

molta il·lusió per tornar a obrir les portes de l’escola i sentir les veus i rialles dels nens, nenes i

joves pels passadissos, aules i patis.

Ara, fent balanç de tot aquest curs que deixem enrere, podem dir que entre tots i totes l’hem fet

possible. Hem pogut mantenir l’escola oberta, gràcies a l’esforç i bona feina que hem fet entre tota

la comunitat educativa (família, alumnat i escola). Us agraïm de tot curs totes les mostres de

suport i acompanyament rebut per part vostra.

Aquests dies, seguirem treballant per preparar el curs vinent. Estem esperant les instruccions

definitives per tal de donar-vos totes les indicacions pel curs 21-22. A principis de setembre,

rebreu la circular amb totes les informacions necessàries per començar el curs.

Us informem, a continuació, de com funcionarà la venda de llibres i equipacions de l’escola, així

com dels materials que necessitaran els vostres fills i filles de cara al curs vinent.

VENTA DE LLIBRES I EQUIPACIONS D’ESCOLA.

● Botiga on-line de l’Escola

Pots comprar el material des de casa i estalviar temps i desplaçaments innecessaris. És molt

senzill! Només has de clicar l’enllaç que trobareu a continuació segons si desitgeu comprar llibres

i material escolar i/o roba, i fer-ho de forma completament segura a través d’una passarel·la de

pagament de l’entitat Bankinter.

Botiga Virtual Roba

Botiga Virtual Llibres i Material Escolar
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El material es lliurarà directament al vostre fill o filla el primer dia de classe.

A continuació, us detallem els Llibres i Material Escolar necessaris pel curs 2021-2022 per nivells:

Educació Infantil

P3 → LOT-P3 Curs 2020/2021

P4 → LOT-P4 Curs 2020/2021

P5 → LOT-P5 Curs 2020/2021

Educació Primària

1r Primària → LOT-1PRI Curs 2020/2021

2n Primària → LOT-2PRI Curs 2020/2021

3r Primària → LOT-3PRI Curs 2020/2021

4t Primària → LOT-4PRI Curs 2020/2021

5è Primària → LOT-5PRI Curs 2020/2021

6è Primària → LOT-6PRI Curs 2020/2021

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

1r d’ESO → LOT-1ESO Curs 2020/2021

2n d’ESO → LOT-2ESO Curs 2020/2021

3r d’ESO → LOT-3ESO Curs 2020/2021

4t d’ESO → LOT-4ESO Curs 2020/2021

● Venda de roba a l’Escola.

Aquest curs, per temes de seguretat i d’higiene, no es farà venda presencial de roba, ja que les

peces de roba no es podran emprovar.

La podreu adquirir al llarg de tot el curs a través de la Botiga Virtual Roba i a la mateixa secretaria

de l’escola, per encàrrec.
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● Venda de llibres a l’Escola.

La venda presencial de llibres es farà a l’escola els dies 06/09/2021 i 07/09/2021 en horari de

09:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:30h. Es farà a l’aula polivalent d’infantil, l'última entrant pel pati

Luz Casanova.

● Projecte 1x1 (només per l’alumnat que cursarà 1r d’ESO):

Tots els alumnes i les alumnes de 1r d’ESO hauran d’adquirir un ordinador portàtil personal que

faran servir fins a 4t d’ESO.

Com us vam explicar a la reunió virtual del dia 11 de maig, ll’escola gestiona la compra d’aquest

ordinador per a cada alumne/a en el marc del Projecte 1×1. Per a l’ús de l’ordinador personal

tenim instal·lada Wi-Fi a tot l’edifici. Totes les classes de l’escola estan equipades amb ordinador

multimèdia, projector, pantalla i sistema d’àudio.

Com cada any hem estat provant diversos ordinadors portàtils i, finalment, tenint en compte la

bona experiència d’aquest curs passat i els avantatges que ofereix a les famílies l’empresa

Flytech, hem optat pel model ACER R853TA 4/32 les característiques del qual les podeu trobar a

la pàgina web de l’escola, a la secció Projectes / Projecte 1×1.

En el web també hi podeu trobar el procediment de compra, com es pot finançar, les

assegurances possibles, el procediment en cas d’avaria i el funcionament de la garantia.

Recordeu que és un dispositiu que combina tablet i ordinador amb una pantalla tàctil i un angle

d’obertura de l’ordinador de 360 graus.

El preu de l’ordinador per a les famílies és de 370,14 € (IVA, cànon i llicència CB inclosos) i la

seva compra es fa a través de la pàgina web de Flytech que podeu trobar al nostre web, a la

secció Procés de compra.

La data límit per comprar-lo és el dia 16 de juliol. És important que vigileu de posar bé les

dades per a la facturació (si són personals, les que consten al DNI).
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A finals d’agost o principis de setembre us enviarem una circular informant-vos del dia i hora en

què haureu de venir a recollir el vostre portàtil. Recordeu venir-hi amb el codi de comanda que us

enviaran per correu electrònic un cop feta la compra. L’ordinador que tot l’alumnat és un ordinador

personalitzat amb tots els programes ja pre-instal·lats d’acord amb l’ordinador tipus preparat des

d’Escola Pia.

Per qualsevol dubte o comentari, restem a la vostra disposició!

Una forta abraçada!

Equip Directiu
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