
 

Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil 

Per al curs 2020-21 el Consell Escolar aprova la quota del Fons de recursos didàctics per a l’educació                  
infantil, que inclou: 

- Material de treball específic de  llenguatge oral (català, castellà i anglès)  
- Material de manipulació, observació, experimentació, ambientació, joc i representació         

(ambients i espais d’aprenentatge). 
- Biblioteca d’aula i activitats de foment de la lectura: Conta contes, lectura en família, temàtics               

per als  diferents ambients d'aprenentatge 
- Llibres i recursos per a treballar projectes d’aula i de centre. 
- Material de psicomotricitat fina i grafomotricitat. 
- Fons d’instruments musicals per a l’Educació Infantil. 
- Psicomotricitat i material específic per a “Música i moviment”. 
- Material per a treballar a travers de les TIC. 

Abans del dia 26 de juny de 2020 les famílies d’infantil han d’haver fet l’aportació per a cada                  
alumne de la quota anual al Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil, curs 2020-21 

Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil curs 2020-21 55'00 € 

Transferència bancària al cc de l’escola:      indicant el nom de l’alumne i curs que farà. 

BANKIA  ES05 2038 3280 8660 0001 3035   

Aquesta aportació és independent de l’aportació anual de material fungible, regulada per normativa, i              
que s’ha de fer a l’inici de curs.  

20 de maig de 2020      L’Equip Directiu CEIPIEEM Son Serra 

 
 
 

 

Fondo  de recursos didácticos de Educación Infantil.  
Para el curso 2020-21, el Consejo Escolar aprueba la cuota del Fondo de recursos didácticos de                
Educación Infantil, que incluye: 

- Material de trabajo específico de lenguaje oral (catalán, castellano e inglés)  
- Material para la manipulación, observación, experimentación, juego y representación (talleres /           

ambientes de aprendizaje). 
- Biblioteca de aula y actividades para el fomento de la lectura: Cuenta cuentos, lectura en               

familia, temàticos sobre los diferentes ambientes de aprendizaje . 
- Libros y recursos para trabajar proyectos de aula y de centro. 
- Material de psicomotricidad fina y grafomotricidad. 
- Fondo de instrumentos musicales para Educación Infantil. 
- Psicomotricidad y material específico "Música y movimiento". 
- Material para trabajar a través de las TIC 

Antes del 26 de junio del 2020 las familias de infantil deben hacer la aportación por alumno                 
de la cuota anual Fondo de recursos didácticos de Educación Infantil, curso 2020-21 

Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil, curs 2020-21 55'00 € 

Transferencia bancaria a la cc del centro:      indicar el nombre del alumno y curso que hará. 

 BANKIA  ES05 2038 3280 8660 0001 3035  

Esta aportación se hace independientemente de la aportación anual de material fungible, regulada por              
normativa, que se ha de hacer al inicio de cada curso.  

20 de mayo de 2020 El Equipo Directivo  CEIPIEEM Son Serra 


