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DESPESES 1r ESO- CURS 2017-18 
MATERIAL * 70,00 € 

LLIBRE DIGITAL ANGLÈS 8,25 € 

GEISOFT (Programa de faltes d’assistència i seguiment de l’alumne) 3,00 € 

ACTIVITATS CULTURALS al TAC  (Representació teatral del grup 
del Sui, Cantata, Sant Jordi...) 

CARDEDEU  
(a peu) 

  5,00 € 

LLENGÜES ESTRANGERES: Concurs Big Challenge INSTITUT   3,75 € 

CIÈNCIES SOCIALS: Museu Arqueolític  BANYOLES  
(activitat + autocar) 

        15,00 € 

TECNOLOGIA: Taller “la mirada sensorial y emocional de l’espai 
construït” 

INSTITUT  
(dues sessions) 

 6,00 € 

TECNOLOGIA: Visita Granja “La Païssa” Taller elaboració de 
formatges 

CARDEDEU  
(a peu) 

 6,00 € 

MATEMÀTIQUES: Proves cangur INSTITUT  1,00 € 

CIÈNCIES NATURALS: Escola del Mar  SITGES  
(activitat + autocar) 

  11,50 € 

EXPRESSIÓ (VISUAL i PLÀSTICA) 
Exposició Museu- Arxiu Tomàs Balvey 

CARDEDEU  
(a peu) 

 1,50 € 

EXPRESSIÓ (VISUAL i PLÀSTICA) 
Exposició MACBA (Brossa) 

BARCELONA 
(activitat+ autocar) 

 9,50 € 

EXPRESSIÓ (MÚSICA) 
Museu de la música 

BARCELONA 
(activitat + autocar) 

  9,50 € 

EXPRESSIÓ (EDUCACIÓ FÍSICA) 
Piscina anual 

GIM10 CARDEDEU  
(a peu) 

       65,00 € 

COORDINACIÓ TUTORIA - FI DE CURS 
Illa Fantasia 

PREMIÀ DE MAR 
(entrada+ autocar) 

      17,00 € 

TOTAL DESPESES 1r ESO- CURS 2017-18 232,00 €  

PRIMER PAGAMENT FET JUNY 2017 140,00 € 

SEGON PAGAMENT PENDENT LIQUIDACIÓ 92,00 € 
 
 
* La despesa de material inclou; carpeta i agenda de l’alumne, material fungible de laboratori, material fungible del                  
taller de tecnologia, material fungible de visual i plàstica, material fungible d’educació física, dossiers de               
matemàtiques, fotocòpies, paper, manteniment de l’equipament informàtic (ordinadors i projectors), despeses           
relacionades amb jornades específiques ( setmana de la ciència, carnestoltes, jornada esportiva, activitats de tutoria),               
subscripció tecno 12-18, despeses de correus i botiquin i altres despeses corrents.  
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