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INFORMACIÓ SORTIDES CURRICULARS 

3r d’ESO CURS 2018-2019 
 

ÀREA ACTIVITAT i PREU/ALUMNE 

Ciències  socials 
Port comercial, Barcelona (activitat) 

9 €/alumne 

Ciències  naturals 
Cosmo Caixa (autocar i entrada) 

9 €/alumne 

 
 

Religió 
 
 

Tibidabo, museu i temple (transport i entrades) 
7’50 €/alumne 

Barri gòtic, Barcelona (tren i activitat) 
7 €/alumne 

Francès 
Visita a Perpinyà, França (autocar i visita) 

30 €/alumne 

ALUMNES QUE NO CURSEN  
NI RELIGIÓ NI FRANCÈS 

 
18 €/alumne 

 
ALUMNES QUE CURSEN  

RELIGIÓ I FRANCÈS 62,5 €/alumne 
ALUMNES QUE CURSEN  
RELIGIÓ (NO  FRANCÈS) 32,5 €/alumne 

ALUMNES QUE  CURSEN  
FRANCÈS  (NO  RELIGIÓ) 

 
48 €/alumne 

 
 
PAGAMENT:   Ingrés al compte   ES62 0182 8733 4502 0003 7096 del banc BBVA . 
 
MOLT IMPORTANT: Feu constar a l’ingrés el CONCEPTE  “ Sortides  3r d’ESO”  així  com el 
nom i cognoms de l’alumne.  
 
RECORDEU: portar el justificant d’ingrés a la secretaria del centre un cop feta la transferència. 
 
Algunes de les sortides programades   es pagaran al llarg del curs  ja que no afecten a tots els alumnes 
del nivell.  Aquestes, es corresponen amb matèries no comunes  i  amb activitats adreçades, només, a 
determinats alumnes, a tall d’exemple: 

- Alumnat d’aula d’acollida 
- Alumnat participant als KINS 
- Alumnat participant a les Trobades de delegats 
- Alumnat seleccionat per a les Proves cangur de matemàtiques 
- Alumnat d’algunes optatives  
- Altres sortides que el centre durà a terme en funció de l’oferta educativa de diferents entitats 

(exposicions, visites o tallers de caire temporal no previsibles amb anterioritat) 
- Estada i el desenvolupament del crèdit de síntesi (colònies) 

 
Els imports d’aquestes altres activitats els fixaran els Departaments i/o les Coordinacions que les organitzin i arribaran a 
les famílies per les vies habituals, comunicació escrita professor/a-família, web, Ieduca, etc. 


