FULL D’INSCRIPCIÓ
REFORÇ / ESCACS
Per a formalitzar la teva inscripció en alguna de les extraescolars per al proper curs

2021/22, cal

que emplenis aquest formulari i ens el facis arribar a l-eina@l-eina.com
Si us plau, recordeu enviar juntament amb el full d’inscripció a la extraescolar, el document de
pagament de la quota de l’AMPA. Podeu escanejar els documents o enviar-nos-els mitjançant
fotografia.
EXTRAESCOLARS
CURS 21/22
Deures dirigits i reforç
Deures dirigits i reforç
Escacs

HORARI

PREU MENSUAL

Dilluns i dimecres
16:00h. – 17:30h.
Dimarts i dijous
16:00h. – 17:30h.
Dimarts
16:00h. – 17:00h.

EXTRAESCOLAR
ESCOLLIT...

44’€/mes
44’€/mes
22’€/mes

*Marcar amb una X l’extraescolar escollit. Aquesta inscripció s’allargarà durant tot el 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 del 15 del més anterior. Grup mínim 4
alumnes.

DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
NOM I TELÈFON DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL:
CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE*:
*En aquest correu enviarem els avisos de no assistència, l’informe i la informació 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 posar l’explicació a darrera)
*Per tal d’interactuar amb l’institut i poder contactar amb els/les mestres si cal, necessitem la vostra autorització per a
l’intercanvi de dades acadèmiques entre nosaltres (Institut/l’Eina), es per això que us demanem que ens signeu
l’autorització següent:

Jo ______________________________________ amb DNI __________________ pare/mare/tutor/a
de ________________________________________ autoritzo a l’IES PAU VILA a compartir la
informació acadèmica del meu fill amb l’EINA a fi de millorar el servei de reforç. És per això que signo
aquest document a Sabadell, ___ de ________________ de 20___.
DADES BANCÀRIES (La mensualitat es cobrarà a principis del més en curs)
CAIXA O BANC:
IBAN COMPLET:
SIGNATURA TITULAR:

TITULAR DEL COMPTE:
____ ____ ____ ____ ____ ____

