CURS 2014-15

INSCRIPCIÓ

Activitats extraescolars
Us informem que després de comptabilitzar les preinscripcions que ens vàreu fer arribar a final
del curs passat, les extraescolars que es podran fer a l’INS Taradell són:
-

Habilitats gimnàstiques
BTT
Tennis taula
Taller de gralla
Teatre (1r, 2n i 3r d’ESO)

Informació:
-

-

Inici: 1 d’octubre fins al 31 de maig (8 mesos).
Dia de la setmana, horari, nom del monitor/a i lloc on es realitza:
o Habilitats gimnàstiques: divendres de 16-17:00 h. Lloc: INS, però el 2n i 4t divendres de
mes, en el mateix horari, l’activitat s’efectuarà al Pavelló de l’Institut Municipal d’Esports de
Vic. Monitora: Ona Castellsegué. El desplaçament és a càrrec de les famílies.
o BTT: divendres de 16-18:00 h. Monitor: Roger Tuneu. Lloc de sortida: davant de l’INS. És
obligatori l’ús del casc.
o Tennis taula: dimarts o dijous de 17:30-19:00 h. Monitor: Jordi Forcada. Lloc: Gimnàs del
CEIP Les Pinediques. Aquest esport es fa en col·laboració amb el Parc d’Esports.
o Taller de gralla: dimecres de 16-17:00 h. Monitors: Arnau Casadevall i Eduard Costa.
Lloc: INS. Preu aproximat de l’instrument, per ex. marca Sans Luthier: 150 €.
o Taller de Teatre (1r-3r d’ESO): dilluns, 16-17:30 h. Monitora: Anna Mª Tuneu. Lloc: INS.
Preu: Habilitats gimnàstiques i gralla (10 €/mes). Resta (15 €/mes). Cobrament trimestral.

INSCRIPCIÓ:
Poseu una creu en l’activitat que desitgeu que faci el vostre fill o filla:
- Activitats esportives:  Habilitats gimnàstiques -  BTT
 Tennis taula (dimarts) -  Tennis taula (dijous)
- Tallers:  Gralla -  Teatre

CAL OMPLIR EL FULL DE DADES (VEURE EL DORS)
US PREGUEM QUE LLIUREU EL FULL A LA CONSERGERIA

DE L’INS ABANS DEL DIVENDRES

DIA 26 DE SETEMBRE DE 2014
Per a més informació podeu trucar al: 938801113 (Jordi)

FULL DE DADES
Taradell, setembre 2014

Benvolgudes famílies:
Amb l’objectiu de facilitar-vos el pagament de les activitats extraescolars, però també de les
quotes d’AMPA i material (si no ho feu fet via Iddink o ingrés al compte bancari de l’AMPA) i
per informar-vos via mòbil o correu electrònic de les reunions, xerrades i activitats de l’AMPA,
us preguem que ens autoritzeu a utilitzar les següents dades:
Nom del vostre fill o filla:
_______________________________________________________________ Curs: ______
Números de telèfon. Pare: ______________________ Mare: _________________________
Adreces de correu electrònic. Pare: ____________________________________________
Mare ____________________________________________
Número de compte bancari:
IBAN (4 dígits) _ _ _ _ Número de compte (20 dígits) _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Esperant rebre la vostra confiança.
Autorització
Ben cordialment.

Nom i cognom:_____________________________

AMPA INS Taradell

DNI: ______________
Signatura

