Número d’entrada inscripció:………….

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Família: ………………………………………………………………………………….........................................................
Pagament:

Banc

Efectiu

e-mail: ……………………………………………………………………………………......................................................
Nom alumne: ……………………………………………............................................... Curs: ……………………….

ACTIVITAT

PREU (€/curs)

BALLET I (1r i 2n / 1,5 h /dilluns)

160 €

BALLET II (3r i 4t / 1,5 h /dimecres)

160 €

BÀSQUET (2 dies / 1,5 h / dilluns i dimecres)

260 €

BÀSQUET (1 dia / 1,5 h / dimecres)

160 €

CLIP-CLAP English (1r i 2n / dijous)

250 €

DANCE I (1r, 2n i 3r / dimarts)

140 €

DANCE II (4t, 5è i 6è / dijous)

140 €

EL TALLER DEL BOSC (dimarts)

160 €

FUTBOL (1 dia 1,5 h / dimarts)

175 €

FUTBOL (2 dies 1,5 h / dimarts i dijous)

275 €

INCREDIBLE ENGLISH (dijous)

230 €

JUDO (1,5 h / dilluns)

195 €

LEGOROBOT I (dimecres)

200 €

LEGOROBOT II (dijous)

200 €

MINDFULNESS I (dilluns)

195 €

MINDFULNESS II (divendres)

195 €

PATINATGE / HOQUEI (1,5 h / divendres)

150 €

PROGRAMACIÓ Scratch (dimarts)

180 €

TALLER DE CIÈNCIA II (4t, 5è i 6è / dilluns)

170 €

TALLER DE CIÈNCIA I (1r, 2n i 3r / dimecres)

170 €

VIU LA MÚSICA (divendres)

170 €
TOTAL

marqueu amb una

X

Número d’entrada inscripció:………….

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Si el total familiar és superior a 250 €, es pot fer el pagament fraccionat al novembre i al febrer (primera setmana
del mes). Indiqueu la quantitat a pagar (imports sencers d’activitats) tenint en compte que la del febrer NO pot ser
superior a la de novembre.
Novembre: ............................. €

Febrer: ................................... €

*Si no es fa efectiu el pagament corresponent al mes de novembre, l’alumne/a haurà de deixar l’activitat previ avís a la família.

IMPORTANT: Per tal de poder oferir una millor informació sobre les extraescolars, es farà un grup de WhatsApp
prèvia autorització del pare/mare/tutor de l’alumne/a.
En/Na ………………………………………………………….. pare/mare/tutor de l’alumne …………………………………………….......... autoritza
el seu contacte (telèfon)……………………………………per fer el grup de WhatsApp de l’extraescolar corresponent.

Manresa, .......... de juny del 2018
Signatura

