FULL D'INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-2018
Infantil (P4 i P5) y cicle inicial de Primària (1er i 2on) Activitats Escola Petita
Taller de Fang – Manualitats
(P5, 1er i 2on de Primària)

Anglès acadèmic

Anglès lúdic

(de 1r a 2t)

(P4-P5)

Dijous de 17:05h a 18:05h.

Dimarts i Dijous 13.05h-14.00h

Dimarts de 17.05h a 18.05h

110 € el taller / 55 € en dos pagaments (Setembre i

45€ al mes vençut + llibres

27 € al mes vençut

primera setmana de Febrer)

Cicle mitja i Cicle superior de Primària - Activitats Escola Gran
Dibuix i pintura

Robòtica Educativa

(de 1r a 4t):

Anglès acadèmic

(de 1er a 6é)

Cicle inicial: programació WeDo Lego education

(de 3r a 4t)

Divendres de 17.15h a 18.15h

Cicle mitjà: programció Scrtach

Dimarts i Dijous 14.05h-15.00h

16 € mes vençut

Dijous 17:15h-18:45h

45€ al mes vençut + llibres

.

Matr. 15€ - 42€ al mes vençut

Robòtica Educativa

(de 5é a 6é):

Bollywood I (de 1er a 6é)

Cicle superior: Iniciació al robot Mindstorm _NXT/EV3

Divendres de 17.15h a 18.15h

Dimarts: 17:15h-18:45h

120€ el curs o 2 pagaments de 60€ (Setembre

Matr. 15€ - 53€ al mes vençut cicle superior

i primera setmana de Febrer)

ADULTS I ESO
Bollywood II
2 grups:
Divendres de 17.30h a 18.30h
Divendres de 18.45h a 19.45h
120€ el curs o 2 pagaments de 60€ (Setembre i primera set. Febrer)

Zumba/Fitness
2 grups:
Dilluns de 18:30h a 19.30h
Divendres de 15:30h a 16:30h
1 dia setmana: 120€ el curs o 2 pagaments de 60€ (Setembre i primera
setmana de Febrer)
2 dies setmana: 190€ el curs o 2 pagaments de 95€ (Setembre i
primera setmana de Febrer)

Marqueu amb una X l'activitat sol·licitada

Dibuix i pintura
Divendres de 16.00h a 17.00h
16 € mes vençut

DADES PERSONALS:
Nom i cognoms de l’alumne/a: ____________________________________________________________
Curs: _____________
Nom i cognoms del pare o mare: __________________________________________________________
*Soci de l’AMPA:

Sí

No

Correu electrònic: ___________________________________ Telèfon de contacte: _________________
*Les persones que no siguin membres de l’AMPA hauran de pagar un 50% més sobre l’import de l’activitat.

FORMA DE PAGAMENT , DOMICILIACIÓ BANCARIA:

ANGLÈS - ROBÒTICA EDUCATIVA – DIBUIX I PINTURA
Pagament mensual per domiciliació bancària a mes VENÇUT.
Jo _________________________________________________________ autoritzo a l’AMPA Salesians
Sabadell a domiciliar el pagament en concepte d’activitat extraescolar.

ES______ - ____________ - ____________ - ____________ - ____________ - ____________
(Complimentar 24 dígits IBAN)

Signatura:

FANG , BOLLYWOOD, ZUMBA
Pagament de l’import total de l'activitat en efectiu.

Cal lliurar el full d’inscripció i fer el pagament ,en cas necessari, a la sala de l'AMPA els dies de
inscripció.

