FULL D’INSCRIPCIÓ
Per a formalitzar la teva inscripció en alguna de les extraescolars per al proper curs
2020/21, cal que emplenis aquest formulari , i el facis arribar a ;l-eina@l-eina.com o a
ampa@ampadelpauvila.org
Per el tema del covid , us demanem que ho envieu a qualsevols dels dos mails, us
recordem que fer per la inscripció haureu d ‘enviar adjunt el document de pagament de la
quota de ampa de 2020-2021. Podeu enviar imatge del full d’inscripció firmada i omplerta
feta amb mobil al mail .
EXTRAESCOLARS

HORARI

PREU MENSUAL

Deures dirigits i reforç

Dilluns i dimecres 16.30- 17.30

44 €/ mes

Deures dirigits i reforç

Dimarts i Dijous

44 € / mes

Escacs

Dimarts 16.00- 17.00

16.30- 17.30

MARCA AMB UNA X

22 €/ mes

marcar amb una X l’extraescolar escollida. Aquesta inscripció s’allargarà durant tot els curs, si no es notifica el contrari.En cap cas
s’abonarà la quantitat ja cobrada . En cas de baixa, s’haurà de notificar abans de final de mes. Grup Mínim 4 alumnes .

DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT
ADREÇA
TELÈFON PARTICULAR
NOM I TELÉFON DE LA FAMILIA
CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE
En aquest correu enviarem els avisos de no assitència, l’informe i la información general, si us plau, tingueu en
compte que sigui un e-mail actiu i escriviu-lo en lletra majúscula.

DADES CURRICULARS
NIVELL , GRUP I TUTOR/A:
TÉ ALGUN TIPUS D’ADAPTACIÓ O COSA A TENIR EN COMPTE? (Podeu enviar un mail adjunt)
*Per tal d’interactuar amb l’institut i poder contactar amb el tutor/a si cal, necessitem la vostra autorització per
a l’intercanvi de dades acadèmiques entre institut/l’Eina, per això que us demanem que ens signeu l’autorització.

Jo …………………………………………………………………………..amb DNI ………………… pare/mare/tutor/a
de …………………………………………………………………………… autoritzo a L’IES PAU VILA a compartir
la informació caadèmica del meu fill/a amb L’EINA a fi de millorar el servei de reforç. És
per això que signo aquest document a Sabadell , ….. de ………………………… de 20 ..

DADES BANCARIES
CAIXA O BANC :
IBAN COMPLERT
SIGNATURA DEL TITULAR

TITULAR DEL COMPTE

