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DATES A CONSIDERAR 

 

Publicació de llistes d’admesos preinscripció 12 de juny 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ del 20 al 26 de juny 

REUNIÓ INFORMATIVA P3 

Dijous 5 de setembre de 2019 

9:00h 

Aula de psicomotricitat 

 
 

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 

 
Per tal de formalitzar la matrícula és necessària la documentació següent: 

- Autorització publicació imatges 

- Carta de compromís 

- Autorització de trasllat a un centre sanitari 

- Autorització d’administració de paracetamol 

- Fotocòpia del carnet de vacunacions, certificat mèdic oficial o el carnet de salut on 

figurin les dosis de vacunes rebudes. Si el nen o nena no ha estat vacunat per 

indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat  mèdic 

oficial justificatiu 

- 4 fotos carnet 

 
 

HORARI SECRETARIA (per matriculació) 

Matins: de 9.00h a 14.00h 
 

 

 
REUNIÓ INFORMATIVA SETEMBRE 

 
El dia 5 de setembre, a les 9:00h , tindrà lloc una reunió informativa a l’aula de 

psicomotricitat.  

En la reunió hi seran presents les tutores dels vostres fills/es, que us parlaran de 

qüestions relacionades amb l’adaptació i les dinàmiques d’aula. 

En acabar es recollirà el llibre AXIOMA i el material personal. 
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MATERIAL  

 
El material que necessitarà el/la vostre/a fill/a al llarg del curs té un cost de 60 €. 

Aquest, l’adquirirà el centre, previ pagament per part vostra mitjançant el codi de barres 

adjunt. 

El termini per fer l’ingrés és fins el 30 de juny . Cal que en el comprovant del mateix hi feu 

constar el nom i cognoms de l’alumne i el nivell educatiu (P3). 

Us preguem que conserveu el resguard per si es produís alguna incidència.  

També haureu de portar: 

- 1 recanvi de roba dintre d’una capsa de sabates 

- 1 got de plàstic 

- 1 bata que es cordi per davant, amb una veta llarga  al coll per a poder-la 

penjar (es pot adquirir a les botigues de roba de R oquetes) 

- 1 bosseta de roba per a posar-hi cada dia l’esmorza r i un tovalló (també de 

roba) 

- Una bossa de roba per portar el conte i la carpeta 

TOT EL MATERIAL HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A 

LLIBRE P3       CODI DE BARRES 
 
AXIOMA MATEMÀTIQUES 

Editorial Barcanova  

ISBN 978-84-489-4868-9 

 

  


