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Cor de Maria La Bisbal és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya pertanyent a la xarxa d’escoles de la Fundació Educativa Cor de Maria. 
 

ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES i SERVEIS ESCOLARS   
CURS 2022-2023 

 
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, per això, 
han de ser finançats totalment per les famílies, 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 de la titularitat 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 2021/2022 
 

ACTIVITATS EDUCATIVES 
COMPLEMENTÀRIES 

INFANTIL PRIMÀRIA ESO 

ROBÒTICA X X X* 

REFORÇ D’ANGLÈS X X X 

PROJECTES ENTRE CURSOS X X X 

EXPERIMENTACIÓ X   

EDUCACIÓ EN VALORS  X X 

TALLER DE MATES  X X 

TALLER DE CATALÀ  X  

TALLER D’ANIMACIÓ  X  

EDUCACIÓ ARTÍSITCA  X  

LABORATORI  X (Cicle Superior) X 

FRANCÈS/ITALIÀ  X** X** 

MEDIACIÓ   X 

FILOSOFIA 3/18   X 

SERVEIS COMUNITARIS   X 

*La robòtica a secundària està integrada dins l’assignatura de tecnologia de 1r a 3r i és una optativa de 4t curs. 

**El francès es fa des de 5è fins a 2n d’ESO i a 3r i 4t d’ESO es fa italià. 

 
 
Serveis escolars:  

• Servei Psicopedagògic. 

• Assegurança escolar, responsabilitat civil, multirisc. 

• Noves tecnologies i campus virtual 

• Auxiliar de Conversa. 

• Conveni Ajuntament per cessió solar. 

• Inversió i 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 disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals. Teniu dret a accedir a les vostres 
dades, rectificar-les, suprimir-les, cancel·lar-les, limitar el tractament, oposar-vos a que es tractin, consentir que es faci portabilitat d'informació i 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 08302 de Mataró, o bé enviar 
un correu electrònic a l'adreça cordemaria@dpo.cat. 

QUOTES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR – CURS 2022-2023 
 

 Infantil i Primària ESO 

Quota mensual 75,00 30,00 

Serveis complementaris* - 45,00 

Assegurança escolar 3,00 3,00 

Auxiliar de conversa 2,00 2,00 

Servei psicopedagògic 3,00 3,00 

Serveis digitals 17,00 17,00 

TOTAL A PAGAR 100,00€ 100,00€ 

* Cal recordar que el pati de secundària no és lectiu, però hi ha professorat que vetlla pel seu bon 
desenvolupament. 

 
 

 
MENJADOR   MENJADOR SETEMBRE, DESEMBRE i JUNY 

Fix mensual 140,00€  Fix mensual 112,50€ 

Fix 4 dies/set 112,00€  Fix 4 dies/set 90,00€ 

Fix 3 dies/set 84,00€  Fix 3 dies/set 67,50€ 

Fix 2 dies/set 56,00€  Fix 2 dies/set 45,00€ 

Talonari 10 dinars 85,00€    

Tiquet dinar 9,00€    

 
_______________________________________________________(Nom i  cognoms) amb NIF/ NIE 

________________________ com a representant legal que sol·licita plaça per al seu fill/a   

____________________________________________________________________   

DEMANO: 
-que el meu fill/a es beneficiï dels SERVEIS ESCOLARS,  
-que el meu fill/a participi en les ACTIVITATS EDUCATIVES  
 COMPLEMENTÀRIES i  

 
EM COMPROMETO al finançament d’aquestes activitats i serveis d’acord amb el que s’aprovi anualment 
al Consell Escolar del centre. 
 
La Bisbal d’Empordà, a ____ d’__________ de 202__ 
 
 
  Representant legal  

mailto:cordemaria@dpo.cat

