
1r d'ESO 

Famílies de primer d’ESO 
 
Aquest és el calendari de sortides corresponents al curs 2017-2018 
 

ACTIVITATS AL LLARG DEL CURS 
Data Lloc Departament Durada 

diversos dies de febrer i abril  2018 TV3 i Catalunya Ràdio Llengua Catalana Matí 
per determinar  taller iMovie  globalitzat Matí 
25 de gener 2018 Teatre SAT (taller Com escriure     

una cançó) 
Llengua Catalana Matí 

per determinar Pel·lícula La sort és per als      
valents Filmoteca (3 euros) 

Tutoria  

abril de 2018 Delta del Llobregat Ciències Naturals Matí 
juny de 2018 Front Marítim Barcelona Educació Física Matí 
sortides del projecte al llarg del curs Gimcana, biciletada, visita a la     

Fabra i Coats, visita a la Llar       
d’avis Congrés Indians 

globalitzat Matí 

per determinar Tallers tutoria  Tutoria  
 

Pressupost: 55,00€ (sortides) 
 

CRÈDIT DE SÍNTESI 
Data Lloc Activitat  Durada 

3 dies de  juny  El Collell (La Garrotxa) Crèdit de síntesi  3 dies 
Pressupost: 160,00€ (Crèdit de síntesi)  

 
ALTRES PAGAMENTS 

60€ Quota tecnològica 
20€ Llicència digital de ciències naturals 

Pressupost: 80,00€ (altres pagaments) 
 
Us recordem que les activitats fora del centre formen part del currículum de l’alumne i per tant,són avaluables. Les                   
dates són orientatives. 
 
Per tal d’afavorir la planificació de despeses familiars i d’agilitzar l’activitat de gestió administrativa del centre, aquest curs us                   
demanem que feu la domiciliació dels pagaments que aniran repartits al llarg de l’any. En total, a 1r d’eso cal pagar 295 €. 
 
Empleneu i retalleu el document de domiciliació.  En cas de devolució d’algun rebut se us cobrarà la comissió generada. 
Les quotes es repartiran de la següent manera: 
 

75 €  
a 5 de setembre de 2017 

75 €  
a 5 de desembre de 2017 

75 €  
a 5 de març de 2017 

70 €  
a 5 d’abril de 2018. 

 
Aprofitem l’ocasió per a saludar-vos cordialment.  
 
Isabel Balaguer Millán 
Directora del centre 
Barcelona, 26 de setembre 2017 

 

 


