
 
 
INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS AMPA ESCOLA SOLC – CURS 2015-16 

 
DADES: 
Nom i cognoms alumne/a:  

Data naixement:     Curs que farà el 2014-015:  

Nom pare/mare/tutor 1: 

Nom pare/mare/tutor 2: 

Adreça:        CP:    Població: 

Correu electrònic:        Telèfon:  
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

MIGDIA: 
Guitarra        Jazz: opció A)     opció B)         Taller de màgia 
 

Teatre musical  Escacs   Scratch    Reciclatge creatiu    

 

TARDA: 
Anglès Clip-Clap: dimarts        dijous   
Anglès Cambridge:  1h/setm. dimarts    1h/setm. dijous     2h/setm.            3h/setm. 
Teatre     Kidsbrain 
Fareu servir servei d'autocar? (omplir només en cas afirmatiu)  Ruta A        Ruta B 

 

DADES BANCÀRIES 
Autoritzo el cobrament per domiciliació bancària de les activitats inscrites: 
 

Titular compte Nom i cognoms: 
NÚMERO DE COMPTE - IBAN 

5           
 

             

       Signatura pare/mare o tutor 
 

 

 

 

Per motius d’organització de les activitats (migdia i tarda) i de les rutes d’autocar (activitats 

de tarda), és important que feu la preinscripció ABANS DE DIVENDRES 03/07/2015.  

Enviar per e-mail a ampaescolasolc.inscripcions@gmail.com o bé entregar a Secretaria. 

• Totes les activitats necessiten un nombre mínim d'alumnes per poder-les dur a terme. 
L'AMPA no assegura la organització d'aquelles activitats per a les que en data 
03/07/2015 no s'arribi al nombe mínim d'alumnes inscrits. 

• Les activitats de migdia començaran a partir del dilluns 28/09/2015. La primera setmana 
les activitats seran obertes per provar-les. A partir de la 2a setmana només podran assitir-hi 
els alumnes que s'hagin prèviament inscrit. 

• La data d'inici de les activitats de tarda s'informarà abans del 14/09/2015. 
• El preu de les activitats és orientatiu, i pot variar en funció del nombre total d'alumnes. 
• El preu total anual de les activitats es cobrarà en 2 o 3 quotes al llarg del curs 2015-16. 

2015-2016
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