
Tel: 938703438         ESCOLA LA TORRETA 
e-mail: a8038168@xtec.cat 
http://www.xtec.es/ceiplatorreta  

 
Escola La Torreta  

c/ Josep Torelló, 6 

08430 La Roca del Vallès                                          

 
SERVEIS ESCOLARS CURS 2018-19 

 
Segons consta a les NOFC aprovades en Consell Escolar, per poder fer ús dels serveis i activitats de l’escola el curs 
vinent caldrà estar al corrent del pagament de totes les despeses del curs actual. 
 

AMPA - 30€ per família 

- L’AMPA és l’associació de pares i mares dels alumnes de l’escola. Recordeu que és imprescindible ser soci de 
l’AMPA per tal de beneficiar-se en la quota per l’adquisició dels llibres de text. 

- TERMINI: del 10 de maig al 8 de juny de 2018 a través del TPV. 
 

Activitats culturals i tallers de Viure l’Art - 30€ 

- L'escola participa en la roda d'espectacles per a escoles patrocinats per l'Ajuntament de la Roca amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Museu de Granollers. Els espectacles són adients a l'edat de 
cada nivell i es fa un cada trimestre; un espectacle teatral, un teatral en anglès i un musical. 

- També es fan uns tallers “Viure l’Art” per conèixer millor un artista i la seva obra, monitoritzats per personal 
especialitzat del Museu de Granollers. 

- TERMINI: del 18 de maig al 3 de setembre de 2018 a través del TPV. 
 

Material socialitzat - 65€ 

- Material didàctic i fotocòpies que utilitzarà l'alumne al llarg del curs, tret del d'ús personal a partir del cicle 
mitjà. En cas de desitjar no fer ús d'aquest servei, l'escola facilitarà el llistat de material que cada alumne 
l’haurà de portar a principi de curs, segons el llistat que se li proporcionarà. 

- TERMINI: del 18 de maig al 30 de setembre de 2018 a través del TPV. 
 

Llibres de text             

L’empresa Catbook facilitarà els llibres de text a les famílies que ho sol·licitin, amb un descompte als socis de 
l’AMPA. Per fer ús d'aquest servei, cal seguir les normes establertes que l’AMPA us facilitarà. 
• Llibres infantil (P4 i P5):    61,25€ (fins el 9 d’agost) 
• Llibres 1r:     80€ (fins el 9 d’agost) 
• Llibres 2n:    70€ (fins el 9 d’agost) 
• Llibres 3r i 4t:    60€ (fins el 9 d’agost) 
• Llibres 5è i 6è:    40€ (fins el 9 d’agost) 
- TERMINI PRECOMANDA: del 4 al 15 de juny a través de Catbook. 
- TERMINI COMPRA: de l’11 de juny al 9 d’agost del 2018 a través de Catbook. 
 

Sortides pedagògiques i colònies 

Al llarg del curs, cada cicle organitza una sortida pedagògica lúdica-cultural al trimestre per ampliar informació 
sobre temes treballats a la programació de cada nivell. 
- Com que l'import de cada activitat és diferent, us ho comunicarem amb suficient antelació perquè pugueu fer 

el pagament a TPV i ompliu i retorneu l’autorització signada de la sortida als tutors/es. 
- Us preguem que respecteu al màxim els dies límit per tramitar la gestió. 
- En cas justificat de no poder realitzar la sortida se us retornarà un cop realitzada l’activitat el corresponent 

l'import de l'activitat, no de la sortida sencera. 
 
 

La Direcció 
La Roca del Vallès, 17 de maig de 2018 


