
Associació de Mares i Pares del Busquets i Punset 

 

ampa.busquets.hospi@gmail.com 

http://ampaBiP.wordpress.com  

@ampabip · facebook.com/EscolaBusquetsIPunset 

 

INSCRIPCIÓ COLÒNIES BiP CAN CABALLÉ (GIRONA) 

CURS 2017-2018 

 

Nom de l’alumne ............................................................................................................. ............... Curs ............................................ 

Dades de contacte de la família: 

Adreça .................................................................................................................................. Tel .............................................................. 

Correu electrònic ................................................................................................................................................................................... 

 

En/Na (pare o mare)................................................................................................ amb DNI ........................................................ 

INSCRIU I AUTORITZA al seu fill o filla a realitzar les colònies de Setmana Santa organitzades per 

l’AMPA de l’escola Busquets i Punset els dies 26,27,28 de Març  a la Casa Can Caballé - Estanyol 

 
 

Primer fill 
 Segon fill o 

següents 
PREU TOTAL  

(marcar el que correspongui) 
 

160€ 
  

145€* 
 

 
 

 
    

BESTRETA (fins 2  febrer 2017)  60€   60€  

 
 

 
    

RESTA A PAGAR (fins 16 març 2017)  100€   85€  

 

* Si hi hagués menys de 75 inscripcions aquest descompte per a segons fills no es podrà aplicar. 

Els pagaments s’han de fer dintre dels períodes indicats mitjançant ingrés al següent número de compte 

de l’AMPA: 

ENTITAT: CAIXABANK 

NUMERO DE COMPTE: ES92 2100 1353 9802 0004 8915 

S’ha d’indicar en l’ ingrés “colònies 2018” i el nom de l’alumne i curs.  
 

Per a formalitzar la inscripció, cal passar per La Caseta de l’AMPA del 29 de gener al 2 de febrer, de 

dilluns a divendres de 16:45h a 17:15h, i entregar el resguard de pagament de la bestreta (60€) 

juntament amb aquest full d’inscripció omplert i signat. 

També es pot fer l’entrega per correu electrònic: ampa.busquets.hospi@gmail.com. Les inscripcions 

rebudes per correu electrònic es recolliran diàriament després de les inscripcions rebudes a La Caseta. 

 

La inscripció i reserva de plaça serà en ordre d’entrega de la documentació. La inscripció no és 

vàlida només fent el pagament! 

 

Signatura pare, mare, tutor o tutora de l’alumne 

 

 

Nota: No es podrà inscriure a l’activitat l’alumne/a que no estigui al corrent de pagament de les quotes d’AMPA, 

material o amb rebuts pendents de pagament d’aquest i/o cursos anteriors. 
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