
 

 

Escola Teide Centre concertat  

per la Generalitat de Catalunya 

 HORARI ESCOLAR:  

E.Infantil i E.Primària : Matí   9:00  - 13:00 h. 

   Tarda  15:00 - 17:00 h. 

 

E.Secundària:  Dilluns  8:00 - 13:30 h. 

     15:00 - 17:00 h.  

 

   Dimarts  9:00 - 13:30 h. 

   Dijous  15:00 - 17:00 h. 

   Divendres  

     Dimecres 8:00 - 14:30 h.(tarda lliure) 

*   E .Infantil, 1r i 2n  entrarà i sortirà  per la porta del carrer de La Rosa,18.  
     A partir de 3r d´E. Primària  té  entrada  i sortida  per la porta del carrer Pètals.  
     E. Secundària té entrada per carrer La Rosa, 20 (porta del  pati) 
     Les portes  s´obriran  a en punt i es tancaran  passats cinc minuts de l’hora d’entrada. 
 

 QUOTES D’ENSENYAMENT  

E.INFANTIL (3,4 i 5 anys)  Activitats Complementàries: 43,25€ 

     Cooperativa: 62,25€ TOTAL:  105,50 € 

E. Primària    Activitats Complementàries: 43,25€ 

     Cooperativa: 62,25€      TOTAL: 105,50€ 

ESO    Activitats Complementàries: 20,25 € 

     Cooperativa:    85,25 €  TOTAL: 105,50 € 

Quota inici cooperativistes:      100€ (es paga una vegada i per família mes de juliol) 

Quota de socis cooperativistes:      20 € Juliol i  20 € Agost ( per família) 

Material  curs 19-20: es cobra al juliol (preus a la web)    

QUOTA DE MENJADOR* 

 Menjador (tot l’any): 130 €/mes ( es cobra per avançat en el rebut en curs ) 

 Menjador (eventuals): 8,50 €/dia ( es cobra a mes vençut un cop calculats els dies ) 

* Els usuaris fixos de menjador hauran de ser pels 10 mesos.  

 

QUOTA DE PERMANÈNCIES  

 Permanències de 8:00 a 9:00 i de 17:00 a 18:00  30 € 

 Permanències ½ hora     15 € 

 

 



 EQUIPAMENT DE L’ESCOLA 

L’equipament esportiu per l’educació física és obligatori a tots els nivells. 

Les bates són obligatòries en els cursos de E. Infantil i 1r. I 2n de Primària. 

Promotional Gift  Passeig de la Marina, 15, 08840 Viladecans, Barcelona (equipació) 

 PROVES PSICOPEDAGÒGIQUES  

Els alumnes 3r d’ESO passaran proves psicopedagògiques  d’Orientació desprès de 

l’ensenyament obligatori . L’import de les quals aniran a càrrec dels pares en dos rebuts al llarg 

del curs escolar  següent un cop entregades a les famílies. 

 Proves psicopedagògiques de  2n E. Primària  d’aspectes de personalitat i  cognitives.  L’import 

de les quals aniran a càrrec dels pares en dos rebuts al llarg del curs escolar . 

 

 Activitats extraescolars organitzades per l´escola. 

Tota la informació de l´activitat d´anglès i de natació que organitza el centre es donarà durant el mes 

de setembre. 

DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES 

El llistat de llibres i material de cada curs es troba exposat a la pàgina web: 

www.escolateide.cat.  

  

 

Col·legi Teide 

 

 

C/La Rosa, 18 

08840 Viladecans (Barcelona)                                                                                    

 Tel. 936581953 

Email: a8043553@xtec.cat  secretaria@escolateide.cat 

Web: http//www.escolateide.cat       
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