
 
AMPA INSTITUT MOLI DE LA VILA DE CAPELLADES 
 

   ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-18 
 

NOM  I COGNOMS DE L`ALUMNE:______________________________________________________     

TEL__________________tel. notificacions___________________e-mail_________________________ 

CURS__________ACTIVITATS :________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PER DOMICILIAR ELS REBUTS.                                                          Signatura titular pare/mare/tutor: 

IBAN___________________________________________________ 

Titular del compte, tel, nom i DNI: ____________________________ 

________________________________________________________  

Dipositar  aquest  full d’inscripció a la bústia de l’Ampa al costat de consergeria. 
 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

PREU ACTIVITAT(domiciliació bancària trimestral) 

1  DIA 1,5 HORES SETMANALS                    2 DIES 3 HORES SETMANALS 
- 1r   pagament 10 d’octubre  51€                     - 1r    pagament 10 d’octubre   84€ 
- 2n  pagament 10 de gener   51€             - 2n   pagament 10 de gener    84€ 
- 3r   pagament 10 d’abril       34€                  - 3r    pagament 10 d’abril         56€ 
 

                                                 

PREU RACO DE L’ESTUDIANT (cobrament en efectiu mensual primera setmana del mes ):  
SOCI AMPA 15 € (mensual)               NO SOCI AMPA 20 € (mensual) 
 

 PREU BATXIRACÓ(cobrament en efectiu mensual primera setmana del mes ): 
SOCI AMPA 20 € (mensual)               NO SOCI AMPA 25 € (mensual) 
                      

Últim dia per inscriure’s  27 de Setembre 
 
Aclariments: 

 És imprescindible ser soci de l’ AMPA per poder realitzar les activitats a excepció de Racó de 
l’estudiant I Batxiracó. 

 Els rebuts es passaran pel banc els dies anteriorment indicats. 
 Si el rebut és retornat, les despeses bancàries correran a càrrec del titular  (5€). 
 Amb 1 rebut retornat, l’alumne haurà de deixar de fer l’activitat fins que no es liquidi el valor del 

rebut (s’haurà de fer en efectiu) 
 Si l’alumne es vol donar de baixa de l’activitat s’haurà de fer mitjançant un correu electrònic a la 

web de  l’ AMPA  (ampaiesmoli@gmail.com)  abans d’acabar el mes objecte de la baixa, en cas 
contrari haurà d’abonar íntegre el mes següent, i  cal tenir present que la baixa s’ha de comunicar 
abans de la data de domiciliació trimestral . 

 Les activitats no es podran realitzar si no hi ha un mínim de 7 inscrits. S’intentarà fer grups conjunts 
amb l’Ampa de la Divina Pastora abans d’anul·lar l’activitat. Començaran a partir del 2 
d’Octubre. 

 Es prega el màxim compromís amb les activitats d’equip.  

 Els drets d’imatge i l’autorització paterna són les mateixes que les signades al centre. 
 En cas d’anul·lació d’entrenament es notificarà al tel. indicat per tal efecte al fer inscripció. 


