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INSCRIPCIÓ SETMANA BLANCA INS PERE BORRELL 2019 (del 4 al 8 de febrer de 2019) 

L’INS Pere Borrell organitza, com cada any, una setmana d’activitats per tal de fomentar una bona convivència.                 
Aquestes estaran centrades en la pràctica esportiva i la realització de tallers de temàtica variada. Els alumnes                 
podran triar entre: 

1. Activitats de neu: 
○ Esquí alpí, snowboard o telemark a l’estació de La Molina. 
○ Esquí de fons a La Llosa. 

2. Activitats esportives al Poliesportiu de Puigcerdà: 
○ Activitats dirigides amb monitors (futbol, bàsquet, aikido, patinatge, cúrling, tennis/tennis taula,           

bàdminton, spinning i voleibol). 
○ Activitats lliures (pàdel, piscina, gel i/o tennis). 

3. Campus de dansa a Dansart Puigcerdà. 
4. Tallers a l’Institut: 

○ Manualitats, jocs de taula, teatre, relaxació, primers auxilis, ceràmica i arts, zumba, fotografia,             
cuina, maquillatge i pentinats. 

La participació en alguna d’aquestes activitats és obligatòria per a tot l’alumnat d’ESO, Batxillerat i cicle formatiu                 
de CAFEMN del Centre. Per això es controlarà diàriament l’assistència dels alumnes a cadascuna de les activitats.                 
Les activitats són prou variades per poder donar atenció a interessos i pressupostos variats. La participació dels                 
cicles formatius de Gestió Administrativa, Cuina, CAI i TAPD és opcional, ja que en aquests estudis aquesta                 
setmana no compta com a lectiva.  

A causa del gran volum d’alumnes a gestionar i d’activitats a organitzar, les inscripcions es tancaran el 7 de gener                    
de 2019. 

La inscripció estarà feta quan s’hagi: 

a) Omplert el formulari en línia que trobaran a la pàgina web de l’INS Pere Borrell:               
https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/general/setmana-blanca/. En finalitzar la inscripció rebran      
un correu electrònic amb l'import del pagament que hauran de fer segons les opcions escollides. Revisin                
el correu brossa si no reben la confirmació automàticament. Les famílies que ho desitgin podran venir a la                  
biblioteca de l’institut els dimecres de 17 a 19 h per omplir el formulari amb l'ajuda d’un professor. 

b) Omplert aquest imprès d’autorització amb la signatura del pare, mare o tutor/a legal. 
c) Lliurat l’imprès i el resguard de pagament al/a la tutor/a.  

La inscripció no tindrà validesa fins que no facin efectiu el pagament i lliurin el comprovant de pagament al/a la                    
tutor/a juntament amb l'autorització que trobaran en aquest full signada.  

Aquest curs la quota de material i activitats d'inici de curs d’ESO i de Batxillerat incloïa 10€ en concepte de primer                     
pagament de setmana blanca. Aquest import ja està descomptat en els preus que trobaran al formulari i a la                   
pàgina web. Si en algun cas l'import resultant és negatiu es retornarà durant el mes de març. Rebran un correu                    
electrònic o una trucada per avisar-los quan estigui disponible.  

En el cas dels cicles formatius de Gestió Administrativa, Cuina, CAI i TAPD la quota de material i activitats d'inici de                     
curs no incloïa cap import en concepte d'activitats de setmana blanca.  

Per al cicle de CAFEMN l'activitat de neu és obligatòria i estava inclosa íntegrament en la quota de material i                    
activitats d’inici de curs.  

DESCRIPCIÓ I PREU DE LES ACTIVITATS  

Poden consultar la descripció, l’horari i el preu de totes les activitats a la pàgina web de l’Institut:                  
https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/general/setmana-blanca/ 

Els socis de l’AMPA tenen un descompte de 15€ en activitats de neu i de 4€ en activitats de poliesportiu i de                      
dansa. 

https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/general/setmana-blanca/
https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/general/setmana-blanca/
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CODI DE BARRES I IMPRÈS D’AUTORITZACIÓ SETMANA BLANCA 2019 

  

En finalitzar la inscripció en línia rebran un correu electrònic amb l'import del pagament que hauran de fer segons                   
les opcions escollides. Revisin el correu brossa si no reben la confirmació automàticament.  

Cal que s’aboni l’import corresponent a l’activitat escollida seguint les indicacions següents: 

- El pagament es pot efectuar: 
 

-  Amb qualsevol targeta als caixers de Caixabank, mitjançant el codi de barres següent: 
 

SETMANA BLANCA  ⬇⬇ 

 
Codi entitat: 0653090 

-   Per internet, amb el codi d’entitat de Caixabank ⬆ (només clients d’aquesta entitat). 
  
-  A l’apartat CONCEPTE heu de fer constar: Nom i cognoms alumne/a + curs + Setmana Blanca. 
 
-  Un cop fet l’ingrés cal lliurar al tutor, grapat: 
 

o   El justificant del pagament 
o   L’autorització que trobaran al final d’aquest full signada  

  
IMPORTANT:  
 

RECORDEU POSAR EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE QUAN FEU EL PAGAMENT! 
  

ASSEGUREU-VOS DE TECLEJAR L’IMPORT CORRECTAMENT! 

 DATA LÍMIT: 7 DE GENER DE 2019 
Més enllà d’aquesta data, NO es garantiran les inscripcions. 

En / na .......................................................................................................... pare / mare / tutor legal de           

l’alumne/a .......................................................................................... del curs i grup …………….……..       

autoritzo el meu fill/a a participar a les activitat de la Setmana Blanca de l’INS Pere Borrell la setmana                   

del 4 al 8 de gener de 2019.  

Lloc, data i signatura: 

 

 


