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QUOTA DE MATERIAL FUNGIBLE

El material escolar és comunitari. La quota d’aquest material fungible és de 100€ a P3, P4 i
P5; 90€ a 1r, 2n, 3r i 4t; 104€ a 5è i 6è. El pagament es fa mitjançant l’aplicació del TPV
escola. Es fa un primer pagament al juliol i un altre al setembre

SORTIDES
Generalment es fan 3 sortides al llarg del curs, excepte els nivells que es fan colònies que
se’n fan 2.
Abans de cada sortida s’informa del preu i de les dates en les quals haureu de fer el
pagament. La família haurà de confirmar la participació en l’activitat. En el cas que un
infant no hi pugui anar justificadament, es retornarà el 100% de l’import pagat.
En el cost de cada sortida s’inclou el preu de l’autobús, activitat i monitoratge i es divideix
pel nombre de nens que assistiran a l’activitat.

ACTIVITATS CULTURALS
L’alumnat de cicle de petits 1r i 2n participa en 4 activitats que organitza l’Associació
Cultural de Granollers. A principis d’octubre comencen les activitats per a les escoles. Es
realitzaran al Teatre Auditori de Granollers, a l’Aliança de Lliçà d’Amunt, TAP de Bigues i a
la Fàbrica de Sta. Eulàlia. L ’import és de 28 euros per alumne/a.
L’Alumnat de 3r i 4t també participen en 2 activitats i el cost aproximat és de 13,5€.
Els alumnes de 5è i 6è al llarg del curs van un dia al teatre Liceu o al Palau de la Música. El
pagament es fa com una sortida.

COLÒNIES
Es fan colònies:
-

P5 i 2n: 2 dies

-

4t i 6è: 3 dies

En el cost de les colònies s’inclou l’autobús, monitoratge i estada a la casa i es divideix pel
nombre de nens que hi aniran.

