
 ESCOLA GERMANS CORBELLA  

INFORMACIONS D’INTERÈS 
 

Som una escola pública adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.  

Àrea d’influència 

Tot el municipi donat que Cardedeu és zona única. 

Activitats complementàries 

Sortides 

En fem una cada trimestre de P3. I dues durant el curs de P4 fins a 6è. El preu de cada sortida 

oscil·la aproximadament, entre 16 i 28€. Es fa el pagament de cada activitat per transferència 

bancària o pel caixer del Banc de Sabadell uns dies abans de la sortida. Les informacions es 

pengen a la web de l’escola 

Colònies 

En fem des de P4 a 6è. Les informacions es pengen a la web. De P4 a 5è es paguen en dues 

parts per transferència o via caixer del Banc de Sabadell. 

El preu aproximat de les colònies d’Educació Infantil i Cicle Inicial de dos dies i una nit és d’uns 

100€ i les de Cicle Mitjà de tres dies i dues nits, uns 145€. 

A 5è les colònies són al Delta de l’Ebre, són de tres dies i dues nits  i el preu aproximat és de 

185€. 

El viatge final de curs de 6è és per tancar el projecte “Jugar y convivir”. Són el “Encuentros” que 

es fan a Catalunya, Madrid, Cádiz, Tenerife o Valladolid en funció de l’escola participant que els 

organitza. Per aquest curs el preu és d’uns 430€. Les famílies de 6è, juntament amb mestres i 

alumnes organitzen activitats per a recollir fons i abaratir el preu final del viatge. Es paga en 3 o 

4 parts en funció dels diners recaptats. 

Material escolar 

El material és socialitzat i es proporciona des de l’escola. La quota única, que s’aprova cada curs 

al Consell Escolar, es paga durant el primer trimestre i és de 100€ a EI i CI i de 90€ a CM i CS. 

També es pot fer el pagament fraccionat per trimestres. 

 

Espai de migdia  

Espai gestionat per l’empresa F Roca SL i supervisat per la Comissió de Menjador del Consell 

Escolar. 

Comptem amb cuina pròpia , amb productes ecològics i de proximitat i amb propostes 

gastronòmiques seguint el menú 2020. Disposem de menús especials en casos d’al·lèrgies, 

intoleràncies o malalties cròniques amb acreditació mèdica. Tots els menús es poden consultar 

mensualment a la nostra web. 

Els preus del servei d’aquest curs són: 

 6,20€ per l’alumnat fixe que es quedi 3 o més dies cada setmana. 

https://froca.cat/


 6,80€ per l’alumnat esporàdic o que es quedi menys de 3 dies cada setmana. 

Acollida 

Comptem amb un servei d’acollida gestionat per l’AFA. 

MATÍ: de 7:30h a 9h 24€/ fixes/mes 

TARDA: de 16:30h a 18h 24€/ fixes/mes 

   de 18h a 18:30h : +2€/dia soci AFA o 5€ dia no soci AFA 

Dia esporàdic: 2€ dia soci AFA o 8€ dia no soci AFA 

 

Activitats extraescolars 
Organitzades per l’AFA, es paguen via domiciliació bancària. El preu i l’horari varia en funció de 

l’activitat. Podeu consultar les del curs actual aquí. 
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