
    

 

 

Full d’inscripció a les activitats extraescolars del curs 2019/2020 

Per inscriure's a les activitats extraescolars s’ha d’emplenar correctament el següent full de 

sol·licitud i entregar al secretari del centre (Quim Taixés) abans del divendres 27 de setembre 

de 2019, juntament amb el pagament.  

Dades de l’alumne: 

Nom:______________Cognoms:_________________________________Curs: ________ 

Dades de contacte del pare/mare/tutor legal: 

1.Nom i Cognoms:  __________________________________  Telèfon: _______________ 

2.Nom i cognoms:  __________________________________   Telèfon:_______________ 

Correu electrònic: __________________________________________________________ 

 

Les activitats estan adreçades als alumnes d’ESO i Batxillerat i, segons la demanda, 

s’organitzaran els grups i s’obriran de nous. El mínim d’alumnes per garantir una activitat són 

10.  Les activitats s’inicien el dimarts 1 d’octubre. 

En el següent quadre, cal marcar l’activitat triada amb una X. 

X Activitat Horari Preu 

 Bàsquet Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h 40 € membres AMPA / 50 € no AMPA 

 Voleibol Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h 40 € membres AMPA / 50 € no AMPA 

 Natació Dimarts de 16.30 a 17.15 h 60 € membres AMPA / 70 € no AMPA 

    

 Cantem! Dilluns de 15.30 a 16.30 h 40 € membres AMPA / 50 € no AMPA 

 Teatre Dimecres de 15.30 a 17.15 h 40 € membres AMPA / 50 € no AMPA 

  

 Italià Dijous de 15.30 a 17 h GRATUÏT 

 

 



    

 

Les següents activitats són gratuïtes però restringides a un cert nombre d’alumnes proposats 

pels tutors i l’equip directiu del centre. Podeu marcar l’opció si esteu interessats (així sabrem el 

nombre d’alumnes disponibles en cas de que quedin places lliures).  

X Activitat Nivell acadèmic Horari 

 Entorn escolar 1r i 2n d’ESO Dilluns, dimecres i dijous de 15.30 a 17 h 

 Entorn escolar 3r i 4t d’ESO Dilluns, dimecres i dijous de 17 a 18.30 h 

 Èxit educatiu 1 1r i 2n d’ESO Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h 

 Èxit educatiu 2 3r i 4t d’ESO Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h 

 ÈXIT ANGLÈS ESO Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h 

 Proves CANGUR ESO I 

BATXILLERAT 

Dijous de 15.30 a 17.30 h  

 Càpsules 

d’aprenentatge 

ESO I 

BATXILLERAT 

Dijous de 17.00 a 18.30 
30 € membres AMPA / 40 € no AMPA per trimestre 
 

 

 

 

Disposeu de més informació sobre les activitats a la web del centre (http://agora.xtec.cat/ins-

mila-bcn/). 

 

Jo, ________________________________________________________, pare / mare / tutor 

legal de l’alumne/a _____________________________________________________________ 

del curs ____________________________, autoritzo a realitzar les activitats extraescolars 

marcades anteriorment. 

 

Barcelona, ____ de _______ de 2019   Signatura 

http://agora.xtec.cat/ins-mila-bcn/
http://agora.xtec.cat/ins-mila-bcn/

