
 

INFANTS I JOVES – CURS 2017-2018 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

Dades personals i altres informacións 
 

Nom i cognoms: 
Data de naixement: 
Escola/ Institut on estudia:     Nivell que cursarà al 2017/18: 
DNI/ Passaport: 
Nom del pare, mare o tutor: 
Correu electrònic de contacte: 
Telèfon de contacte: 
Adreça i població: 
 
Data d’inscripció: 
 
Com us heu assabentat d’aquests cursos?  
El participant, té alguna experiència en el món del circ? Quina? 
Altres observacions:  

 

Dades del curs al que s’inscriu 
  

Indiqueu-nos la vostra disponibilitat i us farem una proposta horària. 
Pel bon funcionament de l’escola, vetllem per agrupar els infants segons nivells i edats, 
però les línies no són matemàtiques, així que si esteu en zona fronterera, us ajudarem 
a valorar en quin grup encaixarà millor el participant. 

Infantil Preescolar P3-P5 (dimarts de 16:10h a 17:10h) – GRUP TANCAT 
Infantil Preescolar P3-P5 (dimarts de 17:15h a 18:15h) – GRUP TANCAT 
Infantil Preescolar P3-P5 (divendres de 17:15h a 18:15h) – GRUP NOU 
Infantil Primària iniciació (dilluns de 17:15h a 18:15h)  
Infantil Primària iniciació (dijous de 17:15h a 18:15h)  
Infantil Primària intermig (dilluns de 18:30h-19:30h)  
Juvenil / Infantil Primària avançat (dimarts de 18:30h-20:00h) 

 

Pagament 
 

En tots els casos, el pagament es farà per avançat 
Forma de pagament: 
 Mensual domiciliat. Indica’ns el titular i el número de compte (IBAN). 
 
 Pagament en dos terminis 

Pagament únic 
 

El primer dia d’activitat (o en qualsevol moment abans d’iniciar el curs) cal que 
l’infant/jove vingui acompanyat del seu pare/mare o tutor legal per tal d’emplenar els 
documents necessaris per a la correcta realització del curs (fitxa mèdica i autorització 
de participació de menors) 
 

La Circoteca està oberta a les vostres idees i suggeriments. Expressa’ns-els!  
 

      Autoritzo a Cia Passabarret la incorporació de les meves dades personals a la seva base 
de dades i a integrar, si s’escau, el meu telèfon a un grup de Whattsapp intern de l’escola 
mentre en sigui alumne/a 
      He llegit i accepto les condicions de pagament, calendari i normes d’ús de La Circoteca 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


