
 

Posar totes les dades en Majúscules. 

Nom alumne __________________________________   Curs ___________ 

Nom pare, mare o tutor __________________________________________________ 

Telf. De contacte 1 ___________________ Telf. De contacte 2 ___________________ 

Correu electrònic ____________________________________ 

ACTIVITAT DIA HORARI MARCAR 
Activitat que 

interessi 

Preu tot el curs 
SOCIS AMPA 

Anglès nivell PET i 
FC 

Dilluns i Dimecres 
17:00 a 18:00h PET 
18:00 a 19:00h FC 

 210,00€ Aprox. Tot 
el curs 

Anglès de repàs 
(1r i 2n d’ESO) 

Dimarts i Dijous 17:00 a 18:00h 
 210,00€ Aprox. Tot 

el curs 

Repàs de 
Matemàtiques (nou 
programa 
informàtic) 

Dilluns i Dimecres 17:00 a 18:00h 

 
210,00€ Aprox. Tot 

el curs 

Reforç general 
De 1r a 4t d’ESO 

Dimarts i Dijous 17:00 a 18:00h 
 210,00€ Aprox. Tot 

el curs 

 
Rus (obert) Dilluns i Dimecres 

 
17:00h a 18:00h 

 

 
210,00€ Aprox. Tot 

el curs 

Esgrima 
Dimarts, dimecres i 

divendres 
16:45h a 20h 

 20€/mes 1 classe 
30€/mes 2 classes 
40€/mes 3 classes 

El preu és per tot el curs. Es pot fraccionar en dos pagaments: un a principi de curs i l’altre a 

finals de novembre. Excepte esgrima que es paga mensualment. 

Totes les activitats estan subjectes a canvi d’horari i/o dia, depenent de la quantitat 

d’inscripcions. Per les classes d’anglès de PET i FC es faran els grups després d’una prova de 

nivell. 

Cal retornar aquesta inscripció a secretaria abans del  5 d’octubre. Les classes començaran el 

dia 1 d’octubre. 

DADES BANCÀRIES PEL COBRAMENT DEL REBUT 

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. COMPTE 

                                                

Signatura 

 

 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el pare/mare/tutor autoritza a Sistemes Linux a enviar instruccions a 

l'entitat del pare/mare/tutor per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les 

instruccions de Sistemes Linux. Com a part dels seus drets, el pare/mare/tutor està legitimat a reemborsament per la seva entitat 

en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit 

setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat 

financera. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018/2019 

 

 

 

 

 

 


