Institut El Castell

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-2018
A continuació, trobareu el conjunt d’activitats extraescolars que s’ofereixen a l’Institut El Castell per al curs
2017-2018 i que començaran a partir del 10 d’octubre. Cal portar aquest full d’inscripció i el primer
pagament de l’activitat que heu triat abans del dia 27 de setembre. Totes les activitats necessiten un
mínim de 8 persones (10 a robòtica) inscrites per a dur-les a terme. A continuació us detallem els preus de
les activitats i la data d’inici. Marqueu amb una X l’activitat o les activitats que fareu:

X

ACTIVITAT

HORARI

INICI

PREU

PAGAMENTS

Robòtica
(Sergio Serrate)

DM i DJ
15:30-16:30

10/10/2017

35€/mes

Primer (105€): setembre
Segon (105€): gener
Tercer (105€): abril

Futbol Sala
(Carles Cantón)

DL 15:30-17:00

16/10/2017

100€/curs socis
AMPA
120€/curs no socis

Primer (50€ socis/60€ no socis): set.
Segon (50€ socis/60€ no socis): gener

160€/curs socis
AMPA
180€/curs no socis

Primer (80€ socis/90€ no socis): set.
Segon (80€ socis/90€ no socis): gener

Ball – Hip Hop
(Denís i
Georgina)

Alemany:
1r, 2n i 3r
Xinès 1r
(Instituto
Confucio)

DL i DJ
18:00-19:00

DM i DJ
1r 16:00-17:00
2n 17:00-18:00
3r 18:00-19:00
DM i DJ
17:00-18:00

Repàs d’anglès
3r i 4t d’ESO
(Lisi Urquiza)

DM i DJ
17:00-18:00

Repàs d’anglès
Batxillerat
(Lisi Urquiza)

DM i DJ
18:00-19:00

Anglès
Pares i Mares
(Lisi Urquiza)

DM i DJ
19:00-20:00
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12/10/2017

10/10/2017

160€/curs socis
AMPA
180€/curs no socis

Primer (80€ socis/90€ no socis): set.
(18€ aprox. llibres)

Segon (80€ socis/90€ no socis): gener
Primer (105€): setembre
Segon (105€): gener
Tercer (105€): abril

10/10/2017

35€/mes

10/10/2017

120€/curs socis
AMPA
140€/curs no socis

Primer (60€ socis/70€ no socis): set.
Segon (60€ socis/70€ no socis): gener

10/10/2017

120€/curs socis
AMPA
140€/curs no socis

Primer (60€ socis/70€ no socis): set.
Segon (60€ socis/70€ no socis): gener

10/10/2017

120€/curs socis
AMPA
140€/curs no socis

Primer (60€ socis/70€ no socis): set.
Segon (60€ socis/70€ no socis): gener

DADES ALUMNE/A:
NOM I COGNOMS
DNI
ADREÇA
POBLACIÓ
TELÈFONS
DATA NAIXEMENT
CURS ESCOLAR
OBSERVACIONS:
malalties, al·lèrgies, ...

AUTORITZACIÓ DELS PARES:
Jo, .......................................................................................................... amb DNI ..........................................
com a pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a a dalt esmentat, AUTORITZO al meu fill/a a participar a
totes les activitats programades en el curs en el qual s’inscriu. Tanmateix, autoritza a que pugui ser atès
en cas d’accident, per la qual cosa adjunto la fotocòpia de la targeta sanitària TIS o de la mútua on
està inscrit.
Signatura del pare/mare o tutor/a legal:

JUSTIFICANT DE PAGAMENT D’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR
L’alumne/a ....................................................................................del grup .............. ha ingressat la quantitat de ........ €
en concepte de PRIMER PAGAMENT per l’activitat o les activitats extraescolars:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Aquest pagament cal fer-lo abans del dia 26 de setembre de 2017. I cal entregar el justificant com a molt tard el 27
de setembre a SECRETARIA.
El pagament es pot fer a l’AMPA de les següents maneres:
 A qualsevol caixer automàtic del Banc de Sabadell sense aplicar cap tipus de comissió ni restricció horària:
El codi de l’entitat és 139076 i heu de posar nom alumne, curs, activitat extraescolar i l’import
corresponent.




Per transferència bancària des de casa i heu de posar nom alumne, curs, activitat extraescolar i l’import
corresponent.
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

ES78

0081

1828

71

0001004807

A qualsevol oficina del Banc de Sabadell, del dia 11 al 24 de cada mes. En horari d’hivern dimarts i dimecres
de 11.30 a 14.30 i dijous de 13.30 a 18.00. En horari d’estiu dimarts, dimecres i dijous 11.30 a 14.30. El fet
de pagar per finestra suposa recàrrec de 2€.

En cas que es pagui per finestreta, aquest document no és vàlid sense el segell del Banc de Sabadell.
Si s’ha fet el pagament pel caixer automàtic o transferència bancària, cal presentar el rebut corresponent amb el nom
de l’alumne i el curs.
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