
INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS  AMPA ESCOLA SOLC – CURS 2017-18

DADES:
Nom i cognoms alumne/a: 

Data naixement:  Curs que farà el 2017-18: 

Nom pare/mare/tutor 1:

Correu electrònic: Telèfon: 

Nom pare/mare/tutor 2:

Correu electrònic: Telèfon: 

ACTIVITATS DE MIGDIA

Guitarra

Jazz: dilluns) dimecres)

Mecanografia (estaves en llista d’espera el curs passat?        ) 

Cinema

Escacs

Teatre musical

Combo musical – Big Band

Reciclatge creatiu

ACTIVITATS DE TARDA

Anglès:  Clip-Clap Cambridge (3r-4rt) Cambridge (5è-6è)

Teatre:

Fareu servir servei d'autocar? (omplir només en cas afirmatiu)  Ruta A        Ruta B

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 DISSABTE 01/07/2017. 

Enviar per e-mail a ampaescolasolc.inscripcions@gmail.com 

Només en el cas de fer servir el servei d'autocar, entregueu-la també a secretaria.

 Totes les activitats necessiten un nombre mínim d'alumnes per poder-les dur a terme. L'AMPA no assegura que 
es mantinguin els grups per als que en data 01/07/2017 no s'arribi al nombe mínim d'alumnes inscrits.

 Els grups s'omplen per ordre d'inscripció. Envieu les butlletes per e-mail a l’adreça indicada al peu. Quan un 
grup està ple, només s'obre un 2n grup si és viable i hi ha prous alumnes en llista d'espera.

 El preu de les activitats és orientatiu, i pot variar en funció del nombre total d'alumnes.
 Les activitats de migdia s'ofereixen per alumnes de 3r -6è de primària, algunes només per determinats cursos.
 Data d'inici de les activitats extraescolars: dilluns 02/10/2017. La primera setmana les activitats de migdia seran 

obertes per provar-les, tot i que la possibilitat d'inscriure's dependrà de que hi hagi places, sinó es romandrà en 
llista d'espera. A partir de la 2a setmana només podran assistir-hi els alumnes inscrits. 

 El preu total anual de les activitats es cobrarà en 3 quotes al llarg del curs 2017-18. La mensualitat que s'indica és
només a títol orientatiu.
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