
 

 
 

 

APORTACIONS ECONÒMIQUES PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER PART DE LES FAMÍLIES 
 
 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 
aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 
anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 
En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 
esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 
10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 
Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la nostra 

escola. 

 

SORTIDES  CURS 2019-20  CURS P3 ÀREA PREU  PER ALUMNE  
Teatre a l'escola (Peix Irisat) LLENGUATGE  2,20 € 
Castell Vell (tot el cicle)  MEDI 21,31€ 
Visita Fada Ondina FESTES TRADICIONALS 0€ 
Descobrim la biblioteca Marta Mata LLENGUATGE 0€ 
FUNDACIO MIRÓ  PLÀSTICA 9,07€ 
Solistes a l'aula (Tuba) MÚSICA 0€ 
AUDITORI SANT IDEFONS  MÚSICA 2,75€ 
Taller "Coneguem els animals" MEDI 0€ 
Castell Cornellà (Llegenda de Sant Jordi) MEDI 0€ 
El Xaragall (tota escola)  MEDI 23€ 
Can Montcau (La granja)  MEDI 21,81€ 
Ludoteca el Dau  PSICOMOTRICITAT 2,87€ 
 SUBTOTAL  82,772 € 

SUBTOTAL ARRODONIT 83 € 

ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE  

INCREMENT 10% 8,30 € 

TOTAL 91,30 € 
 



 

 

 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 

aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 

anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 

En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 

esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 

10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 

Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la nostra 

escola. 

 

SORTIDES CURS 2019-20    CURS P4 ÀREA PREU  PER ALUMNE  
Teatre a l'escola  LLENGUATGE 2,20 € 
Cosmocaixa (Click)  MEDI (*) 
Castell Vell (tot el cicle)  MEDI 23,54 € 
Fada Ondina FESTES TRADICIONALS 0 € 
Descobrim biblioteca Marta Mata LLENGUATGE 0,87 € 
Ludoteca El Dau PSICOMOTRICITAT 3,77 € 
Fundació Antoni Tàpìes (Visita dinamitzada a la col.lecció) LLENGUATGE ARTÍSTIC 9,14 € 
Solistes a l'aula ARPA MÚSICA 0 € 
Taller "Coneguem els animals" MEDI 0 € 
Trencadis de cançons  MÚSICA 14,27 € 
Castell de Cornellà (Llegenda de Sant Jordi) FESTES TRADICIONALS I MEDI 1,74 € 
El Xaragall (tota escola) VALORS 23 € 
Aquarium de Barcelona (Viatge al país d'en Marmarà)  MEDI 17,82 € 
Museu Abgar de les Aigües (La ludoteca d'aigua) MEDI 2,24 € 
 
(*) Aquesta sortida no s’ha comptabilitzat; per tant, quedarà 
compensada al llarg del curs. 
Aquest fet ja s’ha informat a l’últim Consell Escolar, en data 14 de 
novembre de 2019. 

SUBTOTAL  98,585 € 
SUBTOTAL ARRODONIT 99 € 

ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE - 8 € 
INCREMENT 10% 9,90 € 

TOTAL 100,90 € 
 
 

 

 



 

 

 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 

aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 

anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 

En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 
esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 
10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 
Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la nostra 

escola. 

 

SORTIDA CURS 2019-20    CURS P5 ÀREA PREU  PER ALUMNE  
Teatre a l'escola (El peix Irisat) LLENGUATGE 2,20 € 

Castell Vell MEDI 23,53 € 

Fada Ondina FESTES TRADICIONALS 0 € 

Can Mercader: "Hi havia una vegada un palau" FESTES TRADICIONALS 1,74 € 

Descobrim biblioteca Marta Mata LLENGUATGE 1,74 € 

Ludoteca El Dau PSICOMOTRICITAT 2,9 € 

Museu Picasso "Picasso a Barcelona" LLENGUAT ARTÍSTIC 12,7 € 

Castell de Cornellà (Llegenda de Sant Jordi) FESTES TRADICIONALS I MEDI 2,61 € 

Solistes a l'aula CLARINET MÚSICA 0 € 

Taller "Coneguem els animals" MEDI 0 € 

Sortida Xaragall (tota l'escola)  VALORS 23 € 

SONA BACH Auditori BCN MÚSICA 12,27 € 

Museu de ciències Naturals de BCN. (Toquem plegats) MEDI 8,30 € 

Pistes d'atletisme PSICOMOTRICITAT 0,87 € 

Taller "Salut bucodental" HÀBITS I HIGIENE 0 € 

Taller "La joguina no juga" VALORS 0 € 
 SUBTOTAL  91,87 € 
 SUBTOTAL ARRODONIT 92 € 
 ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE 0 € 
 INCREMENT 10% 9,20 € 
 TOTAL 101,20 € 
 

 



 

 

 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 

aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 

anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 

En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 
esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 
10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 
Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la nostra 

escola. 
 

SORTIDA CURS 2019-20    CURS 1r  ÀREA PREU  PER ALUMNE  

Can Montcau MEDI 22,24 € 
Visita al castell de Cornellà MEDI 2,13 € 
Cim de les àligues (sortida de cicle) MEDI 20 € 
Teatre en anglès ENGLISH 5,5 € 
Biblioteca Marta Mata CATALÀ 1,60€ 
Hort dels avis MEDI 1,71 € 

MAMEMI MOZART Auditori BCN MÚSICA 12,17 € 
Taller de bàsquet a l'escola ED. FÍSICA 0 € 
Taller de tennis a l'escola ED. FÍSICA 0 € 
Solistes a l'aula (violoncel) MÚSICA 0 € 
Pistes d'atletisme ED. FÍSICA 0,4 € 

Taller karate ED. FÍSICA 0 € 

Triatló ED. FÍSICA 0 € 
Visites: fada ondina, patges... FESTES TRADICIONALS 0 € 

Can Xaragall (sortida de cicle/escola) VALORS 23 € 
 SUBTOTAL  88,74 € 
 SUBTOTAL ARRODONIT 89 € 
 ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE - 9,95 € 
 INCREMENT 10% 8,9 € 
 TOTAL 88 € 
 

 

 

 



 

 

 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 

aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 

anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 

En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 
esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 
10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 
Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la nostra 

escola. 
 

SORTIDA CURS 2019-20  CURS 2n ÀREA PREU  PER ALUMNE 

Visita als bombers de Cornellà  MEDI 1,74 € 

Can Canadell (Bigues i Riells) Verema MEDI 21,53 € 

Can Montcau (sortida de cicle) MEDI 21,73 € 

Museu Agbar (taller d'aigua) MEDI 0,82 € 

Museu Agbar (taller d'aigua) MEDI 0,78 € 

Cim de les àligues (sortida de cicle) MEDI 21 € 

Teatre anglès ENGLISH 5,5 € 

Taller de bàsquet a l'escola /Taller de tennis a l'escola ED. FÍSICA 0 € 

Solistes a l'aula (percussió) MÚSICA 0 € 

Visites: fada ondina, patges... FESTES TRADICIONALS 0 € 

Taller a l'escola d'educació viària MEDI 0 €  

Pistes d'atletisme ED. FÍSICA 0,53 € 

Taller karate / Triatló ED. FÍSICA 0 € 
Can Xaragall (sortida de cicle/escola) VALORS 23 € 
 SUBTOTAL  96,64 € 
 SUBTOTAL ARRODONIT 97 € 
 ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE - 20 € 
 INCREMENT 10% 9,7 € 
 TOTAL 86, 70 € 
 

 

 

 



 

 

 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 

aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 

anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 

En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 
esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 
10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 
Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la nostra 

escola. 

 

SORTIDA CURS 2019-20  CURS 3r ÀREA PREU  PER ALUMNE  

MUSEU DE LES AIGÜES(CORNELLÀ) MEDI 3,30 € 

LA FAGEDA (EMPRESA) LA GARROTXA MEDI 15,23 € 

FIRAJOC (CORNELLÀ) VALORS 2,23 € 

TEATRE ANGLÈS (ESCOLA) ANGLÈS 5,5 € 

FUNDACIÓ CRARC(MASQUEFA) MEDI 12,24 € 

MINES DE GAVÀ (GAVÀ) MEDI 12,41 € 

CAN XARAGALL (LLINARS DEL VALLÈS) VALORS 23 € 

EDUDANSA MÚSICA 0,85 € 

PISTES ATLETISME EDUCACIÓ FÍSICA 0,85 € 

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ MEDI 0,852 € 

SOLISTES A L’AULA (fagot) MÚSICA 0 € 
 SUBTOTAL  76,48 € 
 SUBTOTAL ARRODONIT 77 € 
 ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE 0 € 
 INCREMENT 10% 7,70 € 
 TOTAL 84,70 € 
 

 

 



 

 

 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 

aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 

anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 

En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 
esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 
10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 
Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la nostra 

escola. 

 
SORTIDA CURS 2019-20  CURS 4t ÀREA PREU  PER ALUMNE 

LA COBLA 2.O (BARCELONA) MÚSICA 14,64 € 
MUSEU HISTÒRIA BARCELONA MEDI 9,07 € 
LA FAGEDA(EMPRESA) MEDI 13,8 € 
TEATRE ANGLÈS ANGLÈS 5,5€ 

MUSEU PAPERER CAPELLADES MEDI 13,63 € 
CAN XARAGALL (LLINARS DEL VALLÈS) VALORS 23 € 
PISTES D'ATLETISME EDUCACIÓ FISICA 0,87€ 

SOLISTES A L'AULA (SAXO) MÚSICA 0 € 
 SUBTOTAL  80,50 € 
 SUBTOTAL ARRODONIT 81 € 
 ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE - 21 € 
 INCREMENT 10% 8,10 € 
 TOTAL 69 € 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 

aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 

anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 

En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 
esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 
10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 
Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la  

nostra escola. 
 
SORTIDA CURS 2019-20  CURS 5è ÀREA PREU  PER ALUMNE  

MUSEU PEDRALBES MEDI 8,81 € 
FIRAJOC TUTORIA 0 € 
TERRASSA MUSEU CIÈNCIA I TÈCNICA MEDI 11,49 € 
TEATRE ENGLISH ENGLISH 5,5 € 
MUSEU DEL DISSENY MEDI 7,45 € 
MUSEU MATEMÀTIQUES MATES 2,6 € 
M. HISTÒRIA CATALUNYA (SERRALLONGA) MEDI 5,93 € 
TALLER BIOMEDICINA MEDI 0 € 
CAN SANTOI MEDI 7,41 € 
TALLER DE LA PAU "LA NUR I EN LLORENÇ CERQUEN UN PAÍS EN PAU" VALORS 0 € 
SORTIDA FI CURS CANAL OLÍMPIC TUTORIA 21,49 € 

SORTIDA TOTA L'ESCOLA VALORS 22 € 
CURSA ORIENTACIÓ EF 0 € 
CANTÀNIA*  MÚSICA (no està contemplada) 
PISTES ATLETISME EF 0 € 

SOLISTES A L'AULA (TENOR I FLAVIOL) MÚSICA 0 € 

TALLER AFECTIVITAT VALORS 0 € 
 
(*) Aquest curs s’assignat, mitjançant un sorteig, l’activitat de Cantània a la nostra 
escola. El pagament de l’autocar, entrades i monitoratge no queda contemplat. Se 
us comunicarà més endavant l’import corresponent a aquesta activitat. 

SUBTOTAL  92,68 € 
SUBTOTAL ARRODONIT 93 € 
ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE - 29 € 
INCREMENT 10% 9,30 € 

TOTAL 73,30 € 
 



 

 
 

Com es va aprovar al primer Consell Escolar del curs 2019-20, en el punt 2 aprovació de sortides escolars, en data 30 de setembre de 2019, 

aquest any s’han ajustat els preus de les sortides i/o activitats fora del centre al preu real i no estimatiu com s’havia anat fent en cursos 

anteriors. També s’ha descomptat la part de l’any anterior que havia quedat de romanent en cada curs. 

En aquest Consell es va explicar que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles imprevistos que puguin 
esdevenir, la quota total de les sortides i/o activitats fora del centre es calcula sobre 45 alumnes; això ha suposat un increment general del 
10%, entenent que els autocars i monitors ens els facturen sencers (50 alumnes per nivell) i, en moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 
Aquesta acta del Consell Escolar ja aprovada es troba penjada al web del centre, a disposició pública de tota la comunitat educativa de la nostra 

escola. 

 

SORTIDA CURS 2019-20  CURS 6è ÀREA PREU  PER ALUMNE  

COSMOCAIXA UNIVERS MEDI 5,64 € 
RESIDÈNCIA ALOIS VALORS 1,5 € 
FIRAJOC VALORS 0 € 
M. HISTÒRIA CATALUNYA (ENTREM EN POLÍTICA) MEDI 6,02 € 
MNATEC TERRASSA (FÀBRICA TÈXTIL) MEDI 10,12 € 
TEATRE ENGLISH ENGLISH 5,5 € 
FÀBRICA DEL SOL MEDI 4,92 € 
BIG BANG BETHOOVEN MÚSICA 4,4 € 
COLÒNIES AMPOSTA VALORS 0 € 
ENGLISH TOURIST INTERVEW PARC GUELL ENGLISH 4,4 € 

FUNBRAIN CANVI CLIMÀTIC MEDI 0 € 

SORTIDA TOTA L'ESCOLA VALORS 23 € 
SORTIDA FI CURS PISCINA ST JOAN D'ESPÍ Tutoria 4,8 € 
TALLER DE LA PAU MURS VALORS7MEDI 0 €  
LABORATORI TERRADES VALORS7MEDI 0 € 

GIMCANA MATEMÀTICA MAT/VALORS 0 € 

JORNADA SENSIBILITZACIÓ/ JOCS PREESPORTIUS /KARATE EF 1,5 € 

SOLISTES A L'AULA (GUITARRA) MÚSICA 0 € 

TALLER SEXUALITAT VALORS 0 € 
 SUBTOTAL  71,80 € 
 SUBTOTAL ARRODONIT 72 € 
 ROMANENT 2018/19 PER ALUMNE 0 €  
 INCREMENT 10% 7,20 € 
 

TOTAL 79, 20 € 

 


