
      FULL D’INSCRIPCIÓ

EXTRAESCOLARS 2015 – 2016

Per poder planificar les activitats extraescolars per aquests curs, és molt important que s'ompli aquest formulari

i es lliuri a l'oficina de l'Ampa en el següent horari: 

- Dilluns, dimecres i dijous de 10 a 11 hores

- Dimarts i divendres de 12 a 13 hores.                 També el podeu dipositar a la bústia que hi ha al vestíbul.

Qualsevol dubte o suggeriment es pot gestionar de la mateixa forma.

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

Curs .............. Telèfons ....................................................  Data de naixement ....../…...../….........

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

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

SI
Teatre Quota curs  230€ Divendres
Responsable: Rosa González Novembre 1r pagament  130€ 16 a 18 hores 2n, 3r, 4t Eso i Batxillerat

Inici: 2 d'Octubre Febrer  2n  Pagament 100€ 18 a 20 hores 1r, 2n, 3r i 4t Eso   

Futbol Sala : (1r i 2n ESO) Quota curs  150€ Dimecres i Divendres
Monitor: Guillem Cano - Inici: 7 d'Octubre Novembre 1r pagament  90€ De 16:30 a 17:30

Febrer  2n  Pagament 60€

Futbol Sala : (3r i 4t ESO) Quota curs  150€ Dilluns i Dijous
Monitor: Guillem Cano - Inici: 5 d'Octubre Novembre 1r pagament  90€ De 16:30 a 17:30

Febrer  2n  Pagament 60€

Voleibol : (ESO i BATXILLERAT) Quota curs  190€ Dimecres i Divendres
Monitora: Júlia Ràfols - Inici: 5 d'Octubre Novembre 1r pagament  100€ De 19 a 20:30

Febrer  2n  Pagament 90€

Bàsquet : (1r a 4t ESO) Quota curs  208€ Dimarts de 17:30 a 19 a la zona esportiva 

Responsable: Vilabàsquet Quatre quotes de 52€ Dijous de 19 a 20:30 a la zona esportiva 

Inici: 6 d'Octubre Octubre, desembre, febrer i abril

Judo : (ESO i BATXILLERAT) Quota curs 1 dia 190€ Dimarts i Dijous
Responsable: Club Judo Olèrdola Quota curs 2 dies 230€ de 17:30 a 18:30

Inici: 6 d'Octubre Novembre 1r pagament 130€/100€

Febrer  2n  Pagament 100€/90€

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

  de nova activitat sempre i quan hi hagi un nombre mínim de sol·licituds.     

  Al no disposar d'instal·lacions adequades a l'institut,  pel bàsquet, s'ha buscat la col·laboració de l'entitat

  Vilabàsquet per donar a conèixer aquest esport i participar en els Jocs Esportius del Penedès

Totes les sol·licituds es presentaran a l’AMPA en aquest full.

 - El pagament es farà domiciliant els rebuts mitjançant un full d’autorització que es donarà 

als interessats al despatx de l’AMPA.

 - Teatre: Mínim 8 alumnes, màxim 14 alumnes per grup. 

(En cas de molta demandà s'obrirà nou grup els dimecres de 18 a 20 hores)

 - Fulbol Sala: Mínim 8 alumnes, màxim 12 alumnes per grup.

 - Voleibol: Mínim 9 alumnes, màxim 12 alumnes per grup.

 - Judo: Mínim 10 alumnes.

 - No Socis de l'AMPA: tindran un suplement de 25 € (teatre/futbol/volei).

Altra informació d'interès:

- Amb el vostre carnet del AMPA podeu gaudir de descomptes a moltes botigues de Vilafranca.

Podeu veure més informació sobre els descomptes a la cartellera de l'AMPA o a la nostra pàgina web.

Nom del pare, mare o tutor …………………………………………………………………                Signatura

Setembre de 2015

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

ACTIVITAT PREU HORARIS


