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Famílies de segon d’ESO 
 
Aquest és el calendari de sortides corresponents al curs 2018-2019. 
 

ACTIVITATS AL LLARG DEL CURS 
 

Total sortides 22 € 

 

Lloc Departament Durada 

Cosmocaixa Física i Química Matí 

Tallers tutoria i pel·lícula Tutoria Part del matí 

Sortides de projecte Globalitzat Matí 

 

Escola i  Cinema (taller realitzat per 15 alumnes) 
Es cobrarà només a aquells que hi vagin. 

Català Matí 

 
Us recordem que les activitats fora del centre formen part del currículum de l’alumne/a i per tant són 

avaluables. Les dates són orientatives. 
 

QUOTA TECNOLÒGICA I LLICÈNCIES DIGITALS 
 

Total quota tecnològica i llicències digitals 120 € 

Quota tecnològica 60 € 

Llicències digitals de ciències, castellà i anglès 60 € 

 
 

Total pagaments curs 2018-2019 142 € 

 
 
El preu global és provisional (hi ha sortides que sorgeixen i es programen durant el curs) i per això us 
comuniquem que hi poden haver canvis durant el curs. Si cal afegir sortides o fer reajustos en el preu, 
s’aplicaran a la darrera quota (al mes de desembre). Sereu puntualment informats per tokapp dels canvis, si 
n’hi ha.  
 
Si heu domiciliat els pagaments se us cobraran dues quotes en els dies següents: 
 

70 €  
a 5 de novembre de 2018 

72 €  
a 5 de desembre de 2018 

 
Si heu triat una altra modalitat de pagament, caldrà que feu l’ingrés o transferència o passeu per secretaria a 
les mateixes dates indicades a la taula superior.  
 

BANC SABADELL ES17 0081 0084 1300 0125 8131 
 
A 2n d’ESO el Departament d’educació física organitza una sortida a la neu de tres dies amb un cost a 
aproximat de 261-273 € (depenent de si trien esquí o snowboard) que no estan inclosos en aquest pressupost.  
 
Aprofitem l’ocasió per a saludar-vos cordialment.    
 

Equip directiu 
Barcelona, octubre 2018 


