
      FULL D’INSCRIPCIÓ

EXTRAESCOLARS 2014 – 2015

Per tal que es puguin planificar les activitats per a aquest curs, és molt important que, si es té interès a 

gaudir  d’algun dels serveis que ofereix l’AMPA, s’ompli aquest full i es lliuri al despatx de l’AMPA (dilluns, 

dimecres  i dijous  de 10.00 a 11.00 i Dimarts i Divendres de 12.00 a 13-00 o es dipositi a la bústia que hi 

ha al vestíbul de l’entrada i també per a qualsevol altre dubte o suggeriment.

Nom de l'alumne/a ………………………………………………………………………….

Curs ..............Telèfon ................................ Data de naixement ....../......../............

Adreça C.P. Població ..........................................................................

e-mail/s pares/tutors……………….………………………………………...

SI
Teatre Quota curs  230€ Divendres

Responsable: Rosa González Novembre 1er pagament  130€ 16.00h.a 18.00h. ESO I BATXS

Inici:4 de Octubre Febrer  2on  Pagament 100€ 18.00h.a 20.00h. ESO i BATXS.   

Futbol Sala : (1er i 2on ESO) Dimecres i Divendres

Monitor: Guillem Cano - Inici 26/set 68€   Per tot el curs De 16.30 a 17.30

Futbol Sala : (3er i 4art ESO) Dilluns i Dijous

Monitor: Guillem Cano - Inici 25/set 68€   Per tot el curs De 16.30 a 17.30

Voleibol : (2on, 3er i 4art ESO) Dilluns i Divendres

Monitora: Júlia Ràfols - Inici 26/set 68€   Per tot el curs De 17 a 18.30

Bàsquet : (1er a 4art ESO) Dimarts i Dijous

Monitors: Vilabàsquet - Inici Octubre 26€ al mes De 19:00 a 20:30 a la zona esportiva

ACTIVITAT D’ESPORT : entregar aquest  full al Coordinador de  l’Associació i Professor

 d’Educació Física Jaume Martínez  O  l’AMPA

 Qualsevol proposta d’altres esports i si hi ha suficient alumnat, es pot organitzar.

  Les activitats es realitzaran si hi ha la demanda suficient . L’AMPA està oberta a qualsevol suggeriment 

  de nova activitat sempre que hi hagi el nombre mínim de sol·licituds .     

  Pel bàsquet, al no tenir instal.lacions adequades a l'institut,  s'ha buscat la col.laboració de l'entitat

  Vilabàsquet, per donar a conèixer aquest esport i participar als Jocs Esportius del Penedès

Les sol·licituds de teatre es presentaran a l’AMPA en aquest full.

 - El pagament es pot fer al comptat a l’hora de la inscripció o domiciliant els rebuts mitjançant un full 

   d’autorització que es donarà als interessats al despatx de l’AMPA.

 - Mínim 8 alumnes,màxim 14 alumnes .

 - Cal presentar el carnet de soci de l’AMPA per fer la inscripció.

Altres punts d'interès

· Amb el vostre carnet del AMPA podeu gaudir de descomptes a les següents botigues:

https://ampainsaltpenedes.wordpress.com/avantatges-socis/descomptes-comercos/

Podreu veure mes informació sobre els descomptes, a la cartellera de l'AMPA o a la pagina web

· Recordeu que teniu a la vostra disposició el servei d'àmbit públic que ofereix la Biblioteca de 

l' Institut Eugeni d'Ors, totes les tardes.

Nom del pare o mare …………………………………………………………………                Signatura

Setembre de 2014

Web de l'AMPA:  http://ampainsaltpenedes.wordpress.com

ACTIVITAT PREU HORARIS

La Associació Esportiva organitza les següents activitats:


