
  

Joan Maragall, 56 
17002 GIRONA 

Tel 972 20 36 83 
drmasmitja@ drmasmitja.cat 
www.drmasmitja.cat 
 

 

Col·legi Dr. Masmitjà 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 2022-2023 
 
 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

- Juguem amb les lletres 
- Jocs matemàtics 
- Experimentem TIC 
- Parlem 
- L’hora del conte 

 

 
ED. PRIM. – CICLE MITJÀ 

 
- Àmbit digital 
- M’apassiona llegir 
- Amunt el teló 
- Fun with English 
- Emocions i valors 

 

 

ED. PRIM. – CICLE INICIAL 
 

- Emocions i valors 
- Àmbit digital 
- La maleta viatgera 
- Taller de matemàtiques 
- Teatre i expressió oral 

 

 
ED.PRIM.– CICLE SUPERIOR 

 
- English workshop (només 

5è) 
- Oral English (només 6è) 
- Emocions i valors 
- Àmbit digital (2 hores) 
- L’aventura de llegir  

 

 
 
 
 
 

 
 



Protecció de dades 
Responsable del tractament: Fundació Educativa Cor de Maria, carrer de la Riera nº 31, àtic (Mataró). Finalitat: Les dades es faran servir per gestionar 
la vostra sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades, a no estar 
sotmès a decisions individuals automatitzades i a la revocació. Per exercir els anterior drets heu de dirigir-vos a la direcció del responsable del tractament. 
Més informació sobre la política de protecció de dades: https://www.cordemaria.cat/politica-de-privacitat/ 

QUOTES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR 
 

Infantil i Primària 
 

Activitats complementàries  76,00 € 

Despeses Generals*                                            22,00 € 
                     
TOTAL A PAGAR                                                98,00 €   
 
* Inclou : Despeses Digitals ........................................................................................... 7,00 € 
              Manteniment equips digitals .............................................................................. 6,00 € 
              Manteniment xarxa informàtica .......................................................................... 6,00 € 

Assegurança responsabilitat civil, d’accidents, multirisc i de solidaritat, memòria escolar i           
manteniment d’instal·lacions ............................................................................ 3,00 € 

   
MATERIAL ESCOLAR (MENSUAL) 
 

GRUP 
IMPORT MENSUAL 

MATERIAL 
CURS 2022-2023 

Ed. Inf. (P3, P4, P5) 10,00 € 

C. Inicial (1r, 2n) 10,30 € 

C. Mitjà (3r, 4t) 11,60 € 

C. Superior (5è, 6è) 12,10 € 

 
* Inclou : Material de l’alumne, material d’aula, material de: psicomotricitat/E.F, música, plàstica i activitats 

educatives complementàries (quadre pàgina anterior). (Tot aquell material extra no pressupostat es 
facturarà cada final de trimestre) 

 
SORTIDES: es facturaran dins del rebut mensual. 
COLÒNIES: es realitzen dos pagaments. (1r trimestre i 3r trimestre) 
 
SERVEI D’ESMORZAR (MENSUAL) NOVETAT 
 
Aquest curs oferim la possibilitat de contractar el servei d’esmorzar, de dilluns a dijous oferirem 
entrepans (P3, P4, P5 amb pa de Viena) i divendres DIA DE LA FRUITA, una peça de fruita.  

 
Esmorzar amb servei de menjador contractat .................................................... 20,00 €/mes 
Esmorzar sense servei de menjador contractat .................................................. 25,00 €/mes 
Esmorzar esporàdic ....................................................................................1,50 €/dia 
 
SERVEIS DE MENJADOR ** (MENSUAL) 
 
De setembre a juny * ............................................................................... 150,00 €/mes 
Fix 4 dies/setmana .................................................................................. 120,00 €/mes 
Fix 3 dies/setmana ................................................................................... 90,00 €/mes 
Fix 2 dies/setmana ................................................................................... 60,00 €/mes 
Tiquet esporàdic ...................................................................................... 10,00 €/dia 
 
* Desembre i juny .................................................................................... 101,00 €/mes 
 
** Es descompten 3,00 € a partir del tercer dia d’absència per malaltia. En cas d’operació quirúrgica a partir 

del primer dia. (comunicar-ho a administracio@drmasmitja.cat) 

https://www.cordemaria.cat/politica-de-privacitat/
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SERVEI ACOLLIDA MATINAL de 7:45h a 8:45h (MENSUAL) 
 
De setembre a juny ................................................................................... 40,00 €/mes 
Tiquet esporàdic .............................................................................................. 8,00 € 
 
SERVEI ACOLLIDA TARDA de 17:00h a 18:00h (AMPA)  
 
Tiquet esporàdic (de dill. a dij.) ........................................................................... 8,00 € 
 
AMPA 
 
Quota anual * ...................................................................................... 40,00 €/família 
Banc de llibres (Primària) ....................................................................... 18,00 €/alumne 

 
*Alumne/a amb un germà/na a La Salle .................................................................... 20,00 €/família 

 
 


