
    FITXA INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019 

 

Nom i Cognoms de l’alumne/a   
 

Data Naixement 
 

Curs 

Adreça Núm. targeta sanitària:  

Telèfons (Especifiqueu de qui són) 

 
Telèfon de l’alumne (Si en té) 
 

Correu electrònic  pare/mare/tutor (Especifiqueu de qui són) Correu electrònic de l’alumne 
 

Nom del pare DNI del pare 

Nom de la mare DNI de la mare 

Núm. de compte (Codi IBAN +20 dígits) 
 

NIF Titular del Compte 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ACTIVITAT CURS DIES/HORARI PREU 
TRIMESTRE 

 Futbol sala 1r-2n ESO Dilluns-Dimecres (16:30 - 17:45) 66 € 

 Futbol sala  3r-4t ESO Dilluns-Dimecres (17:45 - 19:00) 66 € 

 Bàsquet 1r-2n ESO Dimarts-Dijous (16:30 – 17:45) 66 € 

 Bàsquet 3r-4t ESO Dimarts-Dijous (17:45 - 19:00) 66 € 

 Voleibol 1r-2n ESO Dimarts-Dijous (16:30 – 17:45) 66 € 

 Voleibol 3r-4t ESO Dimarts-Dijous (17:45 - 19:00) 66 € 

 Hip hop  (Acadèmia Roger’s) ESO-Batxillerat Dimecres (16:30 - 17:45) 66 € 

 Robòtica 1r-4t ESO Dimecres (17:00 - 18:30) 90 € 

 Teatre 1r -2n-3r-4t ESO Divendres (16:30-18:30) 70 € 
 

Al llarg del curs es proposaran tallers/jornades de manera puntual que 
s’informaran a través del plafó que hi ha a l’entrada de consergeria 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Dates d'inscripcions Durant tot el mes de juny i del 12 al 21 de setembre. 
Cal lliurar el full d'inscripció a  consergeria 

Publicació de les llistes Dimarts 25 de setembre (Al plafó que hi ha al costat de consergeria) 

Reunió d’alumnes que fan  
activitats extraescolars 
d’esports d’equip 

FUTBOL SALA: Dimecres 26 de setembre - Horari: 18:00 h. (Gimnàs)   
VOLEIBOL: Dijous 27 de setembre -  Horari: 18:00 h. (Gimnàs)   
BÀSQUET: Dijous 27 de setembre  -  Horari: 18:00 h. (Gimnàs) 
Explicació del funcionament i normes de les activitats extraescolars 

Inici activitats Dilluns 2 d'octubre 

 
Per qualsevol consulta de les activitats extraescolars podeu adreçar-vos al correu:  

extraescolarsforatdelvent@gmail.com o la coordinació de Pla Català a l’institut (Marta Cornet) 
 

 

DRETS D’IMATGE: Segons l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret 
a l’honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, en el cas que NO VOLGUEU que el vostre fill/a 
aparegui en fotografies, CD’s o vídeos que es realitzin a les activitats extraescolars cal que marqueu la següent 
casella: 

          □  NO AUTORITZO que la imatge del meu fill/a aparegui a fotografies, revistes, CD’s... 

 

 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INS FORAT DEL VENT 

mailto:extraescolarsforatdelvent@gmail.com


 
 

ACTIVITATS  
Futbol sala, bàsquet 
i voleibol 

Activitat  de dos dies setmanals adreçada als alumnes 
d’ESO i batxillerat. 
La lliga començarà a l’octubre fins al mes de maig. Els 
partits es disputaran els divendres a la tarda o 
dissabtes al matí. 

Robòtica Activitat realitzada per l’empresa Funlab.  
Es treballaran els següents continguts al llarg del curs: 
robòtica, modelat i impressió 3D, programació, 
mecànica, electricitat i electrònica i realitat virtual i 
augmentada. 

Hip hop 
 

Activitat adreçada als alumnes d’ESO i batxillerat 
impartida per un/a monitor/a de l’acadèmia Roger’s 
de Cerdanyola del Vallès 
 

Teatre Activitat adreçada als alumnes de 1r-2n-3r-4t ESO. 
Iniciació en el món de la interpretació  amb l’objectiu 
de potenciar la creativitat, treballar el llenguatge 
corporal i la capacitat d’expressió... 
Es farà la representació d’ una obra de teatre a final 
de curs 

 

NORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 La forma de pagament de les activitats extraescolars es fa mitjançant domiciliació 

bancària. Els rebuts es cobraran trimestralment als mesos d’octubre, gener i abril.  

Al 3r trimestre es cobrarà la part proporcional (abril i maig). 

 Cal comunicar per correu les baixes d'una activitat abans de començar el mes en 

que es produeix la baixa. 

 Respecte les activitats extraescolars esportives amb competició (futbol sala, 

bàsquet i volei) a l'inici de curs s'ha de fer el pagament de la fitxa de jugador que 

es tramita a través del CEVOS (Consell Esportiu Vallès Occidental Sud), i el preu és 

de 18 €. I les activitats extraescolars esportives sense competició (hip hop) tenen 

una assegurança d'accidents de 9 €/any. 

 S'informarà per correu electrònic dels rebuts retornats del banc i s'haurà de fer el 

pagament fent l'ingrés al compte de l'associació esportiva de l'institut. 

 Les equipacions de futbol sala, bàsquet i voleibol, necessàries per poder jugar els 

partits de la lliga escolar es cobraran amb la primera quota. 

 Els dies de pluja s’anul·larà l’entrenament de les activitats esportives que es 

realitzen a la pista.  

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURAL FORAT DEL VENT 


