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ENQUESTA DISPONIBILITAT   

Si esteu interessats en assistir al grup d’habilitats parentals 

“Cafè en família”, deixeu-nos les vostres dades i ens posem 

amb contacte amb vosaltres! 

 ► Nom i cognoms:___________________________________ 

 ► Població de residència: _____________________________ 

 ► Centre educatiu del fill/a: ___________________________  

 ► Curs escolar del fill/a: ______________________________  

 ► Telèfon: _________________________________________ 

 ► Correu electrònic: _________________________________ 

     

Ens agradaria conèixer la vostra disponibilitat per tal d’adaptar-nos. 

 ► Selecciona els dies a la setmana que us va millor: 

 

 

 

 

 

 

 ► Selecciona la franja horària que preferiu: 

Altres franges horàries?____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

    

Matí 

(9:00h—10:30h) 

Migdia 

(15:00h—16:30h) 

Tarda 

(17:00h– 18:30h) 

Tarda-nit 

(19:00h—20:30h) 

    

ENQUESTA DISPONIBILITAT   

Si esteu interessats en assistir al grup d’habilitats parentals 

“Cafè en família”, deixeu-nos les vostres dades i ens posem 

amb contacte amb vosaltres! 

 ► Nom i cognoms:___________________________________ 

 ► Població de residència: _____________________________ 

 ► Centre educatiu del fill/a: ___________________________  

 ► Curs escolar del fill/a: ______________________________  

 ► Telèfon: _________________________________________ 

 ► Correu electrònic: _________________________________ 

     

Ens agradaria conèixer la vostra disponibilitat per tal d’adaptar-nos. 

 ► Selecciona els dies a la setmana que us va millor: 

 

 

 

 

 

 

 ► Selecciona la franja horària que preferiu: 

Altres franges horàries?____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

    

Matí 

(9:00h—10:30h) 

Migdia 

(15:00h—16:30h) 

Tarda 

(17:00h– 18:30h) 

Tarda-nit 

(19:00h—20:30h) 

    


