
 
 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CURS 2018-19 

4t d’ESO 
 
 

1r TRIMESTRE   
●Xerrada Marató TV3.   
●FESTIVAL NADAL Ateneu de Cervelló.  
 

2n TRIMESTRE 
●Xerrada i taller Criptografia  
●Xerrada a càrrec dels mossos d’esquadra. 
●Saló de l’Ensenyament 
●Fundació Miró + Refugi 307 (Guerra Civil) 
  

3r TRIMESTRE 
●Tallers de SANT JORDI.  
●English Day (alguns alumnes) 
●Tallers diversos Acció tutorial  
●Taller de primers auxilis 
●Viatge final d’etapa a Dublín (allotjament en alberg) 
 
 

Aquestes activitats complementàries afegeixen a les realitzades a classe interès i 
motivació. 
 
Són una eina bàsica per a l’assoliment de les competències bàsiques de les 
diferents matèries, inclosa la competència de l’àmbit personal i social. 

 
 

 
 

 

 

 



PREU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS 4t d’ESO 

El pagament d'aquestes activitats es pot fer en tres terminis. Cal tenir en compte que el 
preu de les sortides que impliquen desplaçament amb autocar és aproximat, ja que el preu 
exacte no es pot calcular fins que no se sap el nombre d'alumnes que hi participaran. 
L'import dels pagaments varia segons l’opció escollida (A o B ): 
 

 1r Pagament 2n Pagament 3r Pagament 

OPCIÓ A 

Activitats Complementàries +  
Viatge a Dublín 

 
TOTAL: 595 €    

265€ 

abans del 31 

d’ octubre 

225€ 

abans del 18 

de gener 

 

Es donarà la 

informació durant el 

2n trimestre. 

OPCIÓ B 

Activitats Complementàries  
 

TOTAL: 50 €    

25€ 

abans del 31 

d’ octubre 

15€ 

abans del 18 

de gener 

 

Es donarà la 

informació durant el 

2n trimestre. 

 

 

Com sempre el pagament es farà per caixer automàtic de “La Caixa” o per banca online. Un 

cop fet l’ingrés l’alumne portarà el resguard al tutor/a.  
 

• Ingrés a tercers: Codi d’entitat és: 0121005 Referència: 121109112405 

• Transferència bancària: ES04 2100 0422 4102 00160079 

 

 

Lliureu al tutor/a aquesta butlleta abans del  26 d’octubre per poder 

planificar les activitats: 

L'alumne/a .................................................................... del curs ...................... 

realitzarà les activitats de l'OPCIÓ  ......  
Signatura mare/pare/tutor legal:       


