
                               

                   

                                                                                                             

 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’AMPA de l’INS Ferran Casablancas us volem informar dels següents aspectes 

relacionats amb les activitats extraescolars, tant esportives com culturals, per al proper curs 

2016-17: 

1. Les activitats extraescolars es gestionen directament des de diferents associacions.  
 

L'Associació Esportiva DuoSport  gestiona les activitats de creació de videojocs,  

hip-hop, volei, futbol sala, bàsquet i dansa contemporània. El taller de teatre musical es 

gestiona a través de Teatre d'Insomni. Els escacs es gestionen a través de la 

Societat Colon. I l'activitat de robòtica estarà gestionada per Aprentik . 

 

Els rebuts dels pagaments de la quota de cada activitat us serà domiciliat pel banc per 

l’entitat que la gestiona, excepte l’import de la reserva de plaça (en el cas de les 

activitats extraescolars culturals) i l’alta del jugador al Consell Escolar Esportiu del 

Vallès Occidental (en el cas de les activitats extraescolars esportives), que l’haureu de 

pagar mitjançant el protocol de pagament especificat en el punt 6 d’aquesta circular. 

 

2. Des de l’inici de curs, el proper dia 14 de setembre fins al 30 del mateix mes, tindran 

lloc les jornades de portes obertes de les diferents activitats extraescolars.  
 

Tots el alumnes interessats podran provar les diferents activitats.  
 

Al setembre us informarem mitjançant correu electrònic i la nostra web, 
http://www.ampacasablancas.cat, dels dies concrets en que es realitzaran les portes 

obertes de cada activitat. 

 

3. A les jornades de portes obertes es repartirà entre els alumnes la informació definitiva 

sobre els preus i horaris de les diferents activitats així com el programa de cadascuna. 

 

4. Amb la fitxa d’inscripció s’haurà de realitzar un pagament de 30€. En cas de les 

activitats extraescolars esportives, en concepte d’alta del jugador al Consell Esportiu 

Escolar del Vallès Occidental, i per a les activitats extraescolars culturals en concepte 

de reserva de plaça. 

 

5. Les inscripcions es podran realitzar del 13 al 30 de juny, i del 14 al 30 de setembre. 

L'imprès d'inscripció, juntament amb el resguard del pagament de la fitxa o reserva de 

plaça, s’ha de donar en mà al coordinador Sr. Mario Quereda (tardes de 16h a 19h) o 

es poden deixar a la bústia de l'AMPA. També es podran portar al local del l'AMPA en 

horari d'atenció al públic (segon dilluns de cada mes de 19h a 20h i últim dijous de 

cada mes de 10.30h a 11.30h). També podeu deixar-les a la nostra bústia. 

 

  



                               

                   

                                                                                                             

 

6. El protocol per a realitzar el pagament és el següent: 

 

 Mitjançant els caixers de Catalunya Caixa (CX), fent servir una targeta de 

qualsevol entitat bancària (no cal ser client d'aquesta entitat), en funcionament 

les 24h/dia.  

 

El procediment és el següent: 
 

- Introduir la targeta. 

- Seleccionar "PAGAMENTS" i a continuació "PAGAMENTS DIVERSOS". 

- Introduir el “número de referència”: 

 

00914327377 
- Indicar l'import: 30€. 

- Indicar concepte:   

 

      Exemple ESF17- nom i cognoms de l’alumne 

 

ACTIVITAT 
CONCEPTE A 

INDICAR 

FUTBOL SALA ESF17 

VOLEI ESV17 

BÀSQUET ESB17 

DANSA CONTEMPORÀNIA ECD17 

HIP-HOP   ECHH17 

ESCACS ECE17 

TEATRE ECT17 

ROBÒTICA   ECRO17 

ANGLÈS ECA17 

CREACIÓ DE VIDEOJOCS ECV17 

 

- Confirmar i recollir comprovant  

(es recomana l’opció d’imprimir-lo per duplicat) 

 

 O bé realitzant una transferència bancària al núm. de compte: 

 

ES28 2013 0143 81 0201270573 

 

Indicant el concepte, nom i cognom de l'alumne. 

(recordar que cal obtenir també el justificant de la transferència). 
 

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb: 
 

http://www.sabadell.cat/es/fitxa-repertori/27074-repertori-24773 

aeduosport@duosports.com 
 
http://www.teatredinsomni.es 
teatredinsomni@gmail.com 
 
http://www.ampacasablancas.com 
ampacasablancasteatre@gmail.com 
ampacasablancasextraescolars@gmail.com 
ampacasablancas@gmail.com 
 

Sabadell a 13 de juny de 2016 


