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DESPESES 4t 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 € 

LLENGÜES: Representació teatral de “Les dones sàvies de 
Molière al TAC CARDEDEU (a peu) 

11,00€ 

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

   6,00€ 

CIÈNCIES SOCIALS: Colònia Vidal (Projecte Teixidores) PUIG REIG (activitat+ autocar) 21,50€ 

EXPRESSIÓ (EDUCACIÓ FÍSICA): Activitat fitness GIM10  CARDEDEU (a peu)   3,00€ 

LLENGÜES Espectacle poètic “Estellés” al TAC  CARDEDEU (a peu) 9,50€ 

COORDINACIÓ TUTORIA- FI DE CURS   
Illa Fantasia 

PREMIÀ DE MAR( 
entrada+autocar) 

 
17,00€ 

TOTAL DESPESES 4t ESO- CURS 2017-18 149,25 € 

PRIMER PAGAMENT FET JUNY 2017 100,00 € 

SEGON PAGAMENT PENDENT LIQUIDACIÓ 49,25 € (*) 

Dossier dels alumnes que fan francès 4 € 

 
* 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),               
despeses de correus i botiquin i altres despeses corrents.  
 

(*) A aquesta quantitat s’hauran d’afegir les sortides de les matèries optatives que 
l’alumnat ha escollit. 
 

 

EXPRESSIÓ OPTATIVA VISUAL I PLÀSTICA: Exposició       
Sabala Museu Tomàs Balvey 

 
CARDEDEU (a peu) 

 
1,50 € 

EXPRESSIÓ OPT.VISUAL i PLÀSTICA i MÚSICA 
Taller Escenografia 

 
SANTA AGNÈS (autocar) 

5,00 € 

CIÈNCIES NATURALS OPT. FÍSICA QUÍMICA /      
BIOLOGIA GEOLOGIA: Parc Científic 

 
BARCELONA (tren) 

 
5,50€ 

TECNOLOGIA OPT. ROBÒTICA :Cosmocaixa BARCELONA (autocar) 15,50 € 
TECNOLOGIA OPT. INFORMÀTICA-ROBÒTICA 
“Youth Mobile Festival” 

 
BARCELONA (tren) 

 
5,50 € 
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