
 

 
 

         
 

 
ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES i SERVEIS ESCOLARS 

CURS 2019-2020 
 
Les activitats educatives complementàries programades per l’escola formen part 
del seu projecte educatiu i estan orientades a l’educació integral dels alumnes, 
s’ofereixen a tots els alumnes que hi cursen els ensenyaments curriculars sostinguts 
amb fons públics, i es realitzen en el marc de l’horari escolar. 
 
Els serveis escolars que l’escola ofereix a tots els alumnes que hi cursen els 
ensenyaments curriculars tenen per finalitat facilitar-los la realització de les 
accions formatives programades i garantir-ne la deguda qualitat. Oferim aquests 
serveis perquè considerem que són necessaris per a tots els alumnes.  
 
Les activitats educatives complementàries i els serveis escolars no tenen caràcter 
lucratiu, i l’Administració educativa no dona cap tipus d’ajut per al seu 
desenvolupament i prestació. Per això, han de ser finançats totalment pels pares dels 
alumnes, que col·laboren així en el sosteniment de l’escola.  
 
Les activitats educatives complementàries i els serveis escolars formen part de la 
programació general anual de l’escola aprovada pel consell escolar. Aquest òrgan 
n’aprova les  quotes corresponents que posteriorment són autoritzades per 
l’Administració educativa a petició del titular de l’escola, d’acord amb allò que la 
legislació vigent estableix al respecte. 
 
Heus aquí les activitats complementàries i els serveis escolars programats per al curs 
2019/2020 
 

 
ACTIVITATS EDUCATIVES 

COMPLEMENTÀRIES 
 

 
INFANTIL 

 
PRIMÀRIA 

 
ESO 

Cultura i projectes   3r i 4t  

Educació en valors 2n i 3r 1r i 2n   

Robotic   4t, 5è i 6è  

English drama   3r i 4t 

English drama workshop  3r, 4t, 5è i 6è   

Natació  1r i 2n   

Psicomotricitat grossa (2 hores) 1r   

Psicomotricitat grossa (1 hora) 2n i 3r   

Song contest    1r  

Taller d’anglès Tots els cursos   

Taller d'aprenentatge  3r  

Taller de competència social  3r, 4t, 5è i 6è   

Taller de lectoescriptura   1r i 2n   

Taller de manualitats Tots els cursos   

Taller de  música Tots els cursos   

Taller de teatre  Tots els cursos  

Tècniques d’aprenentatge  4t, 5è i 6è 1r i 2n  

Writting in English worshop    2n  

 
Serveis escolars:  

• Servei psicopedagògic. 

• Assegurança escolar, responsabilitat civil, multirisc. 

• Noves tecnologies i campus virtual. 

• Memòria escolar, manteniment instal·lacions. 



 
 

 

Les dades que ens faciliteu s'incorporaran a la BASE DE DADES GENERAL D'ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA. Conté informació que es tractarà 
d'acord amb el que disposen el Reglament U.E. 679/2016 de 27 d'abril i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol. Teniu dret a accedir a les vostres dades, a rectificar-les, a suprimir-les, a 

cancel·lar-les,  a limitar el tractament, a oposar-vos a que es tractin,, a consentir que es faci portabilitat d'informació i a revocar el consentiment que hàgiu donat per tractar la 
vostra informació. El responsable de la Base de Dades és LA FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA. Per a exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, us podeu 
dirigir per escrit al Delegat de Protecció de Dades,  carrer Marina 166-168 08013 de Barcelona, La Riera nº 31 àtic, o bé enviar un correu electrònic a 
l'adreça  cordemaria@dpo.cat 

 

QUOTES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR 

 
 Infantil i Primària         ESO         
 
Activitats complementàries  75.00€  30.00€
   
Serveis complementaris     45.00€
   
Servei Psicopedagògic     8.00€                    8.00€
   
Assegurança escolar i 
altres serveis*   12.00€                12.00€
   
Noves tecnologies i campus virtual        12.00€   12.00€
             ______                _______ 
TOTAL A PAGAR  107.00€        107.00€
  
* Inclou :  Assegurança de responsabilitat civil, d’accidents, multirisc i de solidaritat. Memòria escolar. 

Manteniment d’instal·lacions. 

 
 
 
 
MATERIAL ESCOLAR  I ACTIVITATS EDUCATIVES FORMATIVES ..........................135,00 € 
 
A fer efectiu en tres pagaments  

 
Inclou: Material de l’alumne, material d’aula, material de: psicomotricitat/E.F, música, plàstica, religió, 
tecnologia (ESO), anglès (ESO), socials (ESO), activitats educatives complementàries (quadre pàgina 
anterior). Auxiliar de conversa. Tallers d’alimentació, jornada matemàtica (EI-EP), jornades culturals (ESO), 
tradicions, arts i reprografia, assistència a espectacles d’àmbit local. 
 

 
 
SERVEIS 

 
Mitja pensió*……………...................................160 €/mes 
           (setembre i juny ......................................100 €/mes 

Fix 1 dia/setmana..................................... 32 €/mes 
Fix 2 dies/setmana................................... 64 €/mes  
Fix 3 dies/setmana................................... 96 €/mes 
Fix 4 dies/setmana..................................128 €/mes 
Tiquet diari…………………….................... 9 € 

 
Acollida matinal (de 7.45h a 8.45h) ...................60 €/mes 
(Descompte del 50% als alumnes que tenen contractat el servei de mitja pensió) 
 
Permanència de tarda (de 17 a 18.15h) ............60 €/mes  
(Descompte del 50% als alumnes que tenen contractat el servei de mitja pensió) 
 
 

Octubre Febrer Abril 

45€ 45€ 45€ 

*L’últim dia del 1r i 3r 
trimestre s’oferirà servei de 
mitja pensió només als 
alumnes fixos.  

mailto:cordemaria@dpo.cat

