ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CURS 2018-19
1r d’ESO
1r TRIMESTRE

●Taller/xerrada (Diputació de Barcelona i Ajuntament de Cervelló)
●Activitat/taller Ciències Naturals (camp d’aprenentatge Can Santoi)
●Coneguem la Biblioteca de Cervelló. Data a determinar.
●Planetari mòbil. Activitat a l’Ateneu de Cervelló.
●Xerrada Marató TV3.
●Trobada esportiva de Nadal organitzada pel consell esportiu comarcal.
●FESTIVAL NADAL Institut de Cervelló.

2n TRIMESTRE

●”De caçadors a pagesos”. Taller al centre de prehistòria organitzat per Schola
Didàctica.
● Sortida projecte prehistòria (Capellades)
● Xerrades a càrrec dels mossos d’esquadra. “Internet Segura”
● Concert/Taller al Palau de la Música .

3r TRIMESTRE

●Tallers de SANT JORDI.
● English Day
●TREBALL DE SÍNTESI: Tarraconensis. Sortida a Tarragona 2 dies i tallers a
l’institut.
●Jornades esportives a la platja.

Aquestes són les activitats complementàries per a aquest curs. Les activitats
complementàries afegeixen a les activitats realitzades a classe interès i
motivació.
Valoreu l’esforç que ha fet el professorat per aconseguir una gran varietat
d’activitats de les quals la majoria són gratuïtes.
Animeu els vostres fills i filles, el nostre alumnat, a participar-hi.

PREU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS 1r 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

80 €

60 €

(abans del 15

(abans del 18

d’octubre)

de gener)

OPCIÓ B

50 €

45 €

Es donarà la

Treball Síntesi
TOTAL: 110 €

(abans del 15

(abans del 18

informació durant el

d’octubre)

de gener)

2n trimestre.

OPCIÓ A
Activitats Complementàries +
Treball Síntesi
TOTAL: 186 €

3r Pagament

Es donarà la
informació durant el
2n trimestre.

Com sempre el pagament es farà per caixer automàtic de “La Caixa” o per banca
electrònica. 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 15 d’octubre per poder
planificar les activitats:
L'alumne/a

....................................................................

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

del

curs

......................

