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Inscripcions per pagament bancari

 Del 13 al 20 de juny, reservat a tots els alumnes de l’Escola Joan Miró i
nens/es de fora de l’escola que han realitzat activitat el curs 15-16
mitjançant ingrés bancari de 20€.
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 És condició necessària estar al corrent de pagament del curs 15-16 i
anteriors.
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anteriors.

 L’assegurança CEEB per a les activitats amb competició es domiciliarà
amb la quota.
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 En cas que els inscrits en una activitat sigui superior al nombre de places
que s’ofereixen, es prioritzen primer, els alumnes de l’Escola Joan Miró
matriculats l’any anterior i segon, els alumnes d’altres escoles. En ambdós
casos amb continuïtat esportiva (mínim dos trimestres).
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En cas necessari l’adjudicació de les places es resoldrà per sorteig
informant la setmana del 4 de juliol. Només trucarem a les famílies
afectades.
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 Cal deixar la fitxa d’inscripció, juntament amb el resguard de pagament
(indiqueu nom, cognom i escola del nen/a), la fotocòpia amb les dades
bancàries per a rebuts trimestrals i fotocòpia CatSalut per alumnes amb
competició, de 8.30 a 9.30 h o de 16.30 a 17.30 hores a la caixa
d’extraescolars de la recepció de l’escola.
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 A partir del 21 de juny no s’acceptarà cap fitxa d’inscripció d’extraescolars.
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Forma de pagament
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 20€ d’inscripció, mitjançant ingrés al número de compte bancari
ES36 0081 0238 0100 0127 1532
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A partir del 13 de setembre, el pagament de la inscripció serà en efectiu
seguint el procediment habitual. Consulteu el programa d’activitats
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