
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014/2015 

Lliurar a la secretaria del centre 

 
DADES PERSONALS DEL PARE, MARE, TUTOR/A 

Nom Cognom1 DNI Telèfons Correu electrònic 

     

     
 

Vull o volem que ell/ella 
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom:  Cognoms:  

Data naixement:  Edat:  Curs:  

 
Participi de les activitats següents: 
(marqueu am una creu les que corresponguin) 

Etapa Activitat Horari Dia/es Responsable 

Preu 
Mensual 

(M) 
Trimestral 

(T)  

Marqueu 
amb una 

X 

ED
U

C
A

C
IÓ

 P
R

IM
À

R
IA

 

Anglès  14:00 a 14:45 dilluns i dimecres (STP TRAINING) 28€ M1  

Anglès  14:00 a 14:45 dimarts i dijous (STP TRAINING) 28€ M1  

Anglès  17:00 a 18:00 dimarts i dijous (STP TRAINING) 37€ M1  

Escacs  14:00 a 14:45 divendres Goar 25€ M2  

Escacs  17:15 a 18:15 divendres Goar 25€ M2  

Reforç  17:00 a 18:30 dilluns i dimecres Goar 40€ M2  

Reforç  17:00 a 18:30 dimarts i dijous Goar 40€ M2  

Futbol 1r i 2n  
Pre-benjamí 

17:00 a 18:30 dilluns, dimarts i 
dijous 

Goar 84€ T2  

Futbol 3r i 4rt 
Benjamí 

17:00 a 18:30 dilluns, dimecres i 
divendres 

Goar 84€ T2  

Futbol 5è i 6è 
Aleví 

17:00 a 18:30 dilluns, dimecres i 
divendres 

Goar 84€ T2  

Bàsquet 3r i 4rt 
Benjamí 

17:00 a 18:30 dimarts i dijous Goar 84€ T2  

Bàsquet 5è i 6è 
Aleví 

17:00 a 18:30 dimarts i dijous Goar 84€ T2  

Ioga 17:00 a 18:30 dilluns Goar 30€ M2  

Patinatge 17:00 a 18:30 Dimarts i dijous Goar 84€ T2  

Iniciació a la 
música 

17:00 a 18:30 Dilluns BigBang 81€ T2  

Taller de Guitarra 17:00 a 18:30 Dimecres BigBang 96€ T2  

Dansa 17:00 a 18:30 Dimarts i dijous Le Danse 84€ T2  

 
1  Es cobrarà mensualment, no hi ha matrícula i el cost dels materials (només a l’inici) ....... 45€ 
2  Es cobrarà trimestralment i el primer import es realitzarà al novembre, el segon al febrer i el tercer al maig. 

Heu de saber: 
 Novetat: La primera setmana de curs 2014-2015 es realitzarà una Jornada de Portes Obertes totalment gratuïtes. 

Per a això és necessari inscriure’s a l'activitat que es vulgui abans a secretària. 

 Tota activitat es realitzarà si hi ha un mínim d’alumnes inscrits. 

 Les activitats començaran el mateix dia d’inici de curs. 

 Inici de lliurament de les inscripcions dimarts 1 de Juliol. Data límit d’inscripció 10 de setembre. 
 



 Poden participar en les activitats extraescolars alumnes que no estiguin matriculats al centre, amics, familiars, veïns... 

 El pagament serà trimestral, exceptuant l’activitat d’anglès que es farà mensualment i a través de domiciliació 
bancària. 

 L’alta de l’activitat podeu fer-la omplint el full d’inscripció i lliurant-lo a la secretaria del centre. 

 En el cas que durant l’any es volgués donar de baixa d’alguna activitat, cal notificar-ho a secretaria i al següent 
trimestre no se li passaria el rebut. 

 Qualsevol iniciativa per part dels pares i/o alumnes per fer una activitat, només cal que la comuniqueu al coordinador 
de les activitats extraescolars i farem el possible per fer-la. 

 Abans de començar l’activitat extraescolar, els alumnes faran els seus deures amb els monitors quan acabin de 
berenar. 

 Aquesta és la pàgina on és penjarà tota la informació corresponent a les activitats extraescolars 
http://extraescolarescolagoar.wordpress.com/ 

______________________________________________________________________________________________  

 
 
Domiciliació bancària 
 

Nom i Cognoms del Titular del Compte:................................................................................................................... 

Nom Entitat bancària:............................................................................................................................................... 

IBAN: _______Codi entitat:_______Codi Oficina:______Dígit Control:_____Núm. Compte: ________________ 

CERTIFICO: que les dades que figuren en aquesta inscripció són correctes i vertaderes. 

AUTORITZO: com a titular d’aquest compte, que en carregueu els rebuts corresponents a les activitats 
extraescolars organitzades per l’escola Goar. 
      Signatura pare, mare o tutor/a 
 
 
Viladecans, _______ de __________ de 2014 
 

http://extraescolarescolagoar.wordpress.com/

