
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Sec d’INS Vallbona d’Anoia

    
 
ALUMNE/A___________________

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
 
Dades de l’activitat:   Esquiada a La Molina 

Data: Divendres, 3 de febrer de 2017

Cal portar l’esmorzar i el dinar.

Preu total: 53€ (inclou transport, forfait, lloguer material d’esquí

hores de monitor i assegurança

Termini de confirmació de l’assistència: 

 
 
El/La senyor/a ___________________________________

núm. ______________________________, pare/mare/tutor legal de l’alumne/a 

____________________________________________
 

 

(Poseu una creu on convingui) 

 

Confirma que el seu fill/a 

el dia 3 de febrer de 2017 i adjunta el comprovant de

compte del centre 

ES68 0182 1919 12 0200035246

Ompliu les dades necessàries per a reservar el material d

 

Confirma que el seu fill/a 

centre el dia 3 de febrer de 2017

 

Signatura del pare/mare/tutor legal

 

 
 

 

Nota:En el cas que no es presenti aquest document en el termini establert 

l’alumne/a no participa en l’activitat

Esquiada a La Molina, 1ESO, Data: 

13 de gener de 2017 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Sec d’INS Vallbona d’Anoia 

   

_________________________________      CURS I GRUP 

 
 

LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Esquiada a La Molina  

de febrer de 2017. Sortirem a les 8:00h i tornarem cap

Cal portar l’esmorzar i el dinar. 

transport, forfait, lloguer material d’esquí amb

urança d’assistència en pistes) 

Termini de confirmació de l’assistència: 13 de gener de 2017 

senyor/a ______________________________________________________amb DNI 

núm. ______________________________, pare/mare/tutor legal de l’alumne/a 

______________________________ que cursa  

 

Confirma que el seu fill/a participarà en l’esquiada a la Molina organitza

de 2017 i adjunta el comprovant de l’ingrés de 53

ES68 0182 1919 12 0200035246 (data límit de pagament: 13 de gener de 2017

Ompliu les dades necessàries per a reservar el material d’esquí (darrera el full)

Confirma que el seu fill/a no participarà en l’esquiada a la Molina organitzada

el dia 3 de febrer de 2017. 

del pare/mare/tutor legal 

:En el cas que no es presenti aquest document en el termini establert 

l’alumne/a no participa en l’activitat. 

Vallbona d'Anoia, 1 

Data: Divendres, 3 febrer 2017. Preu: 53€ Termini de confirmació de l’assistència: 

CURS I GRUP 1r ESO ___ 

LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CURS 2016-17 

cap a les 6 de la tarda. 

amb casc inclòs, dues 

_______________amb DNI 

núm. ______________________________, pare/mare/tutor legal de l’alumne/a 

que cursa  ______ d’ESO ___. 

organitzada pel centre 

l’ingrés de 53€ al núm. de 

13 de gener de 2017) 

esquí (darrera el full) 

quiada a la Molina organitzada pel 

:En el cas que no es presenti aquest document en el termini establert s’entendrà que 

 
 

 de desembre de 2016 
 

Termini de confirmació de l’assistència: 



DADES NECESSÀRIES PER A FER LA RESERVA: 

 

- Alçada (en cm): 

- Talla del calçat: 

- Nivell d’esquí (marqueu una d’aquestes opcions): 

o No he esquiat mai 

o He esquiat un parell o tres de vegades 

o He anat a esquiar vàries vegades i tinc domini de l’esquí 


