
 

 

 

 

Activitat triada*:  

Nº alumnes*:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre educatiu*:  

Adreça:  

Població*:  

Codi postal:  

Telf.*:  

E-mail*:  

Data triada:  

Horari Matí  

Matí /tarda  

Hora 

sortida 

escola: 

 

Nivell Curs 

Infantil   

Primària   

ESO   

Batxillerat   

Altres   

Observacions: 

AACCTTIIVVIITTAATTSS  EESSCCOOLLAARRSS  ––  FFIITTXXAA  DD’’  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  --  

Data:    

  



Dades del mestre/a responsable 

Nom*:  

Hora lliure que us podem trucar 

a l’escola*: 

 

Telèfon mòbil de contacte pel 

dia de l’activitat*: 

 

Adreça electrònica per enviar-

vos les confirmacions de 

l’activitat*: 

 

 

Camps obligatoris* 

 

Dono autorització perquè les dades de la fitxa d’inscripció  passin a formar part 

de la base de dades d’Aqueni i pugui rebre informació de les activitats i projectes 

que realitzen. Si voleu modificar alguna dada o posar-vos en contacte amb nosaltres 

envieu un correu electrònic a info@aqueni.cat. 

 

 

A l’omplir la butlleta d’inscripció accepto la normativa i  el funcionament de les 

activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Us podeu inscriure directament a través d’internet amb el formulari que trobareu a 

la pàgina web d’Aqueni (www.aqueni.cat). També podeu omplir la fitxa i fer-nos-la 

arribar via correu electrònic (info@aqueni.cat). O podeu trucar per telèfon (675 66 17 

98) cada dia de 9 a 13h. 

      Podeu fer inscripcions durant tot l’any, tot i això les dates les anem adjudicant per 

ordre d’arribada de les peticions, així que us recomanem fer-les a començament de 

curs, per poder escollir la data que més us convingui.  

     Una vegada rebuda la vostra sol·licitud us confirmarem la data i horari de la vostra 

activitat enviant-vos un correu electrònic a l’adreça que ens haureu indicat a la 

sol·licitud. En el full de confirmació hi apareixerà una quantitat referent a la paga-i-

senyal (25% del cost total) i un número de compte bancari. Hauríeu de realitzar l’ingrés 

de reserva del cost determinat en el transcurs de 30 dies des de la confirmació de la 

data. Passat el termini sense haver fet el pagament donarem de baixa la vostra 

sol·licitud. El cost restant de l’activitat (segons el nombre de participants final) 

s’abonarà el dia de realització de l’activitat en efectiu o per mitjà de transferència 

bancària. Adjuntarem també les indicacions per arribar al lloc on ens trobarem, així 

com la proposta d’un treball previ per si el necessiteu. Tot i això, una setmana abans 

de la realització de l’activitat rebreu una trucada telefònica recordant la data i l’horari. 

     Cada activitat és conduïda per l’educador/a d’Aqueni, però és imprescindible i 

absolutament necessària la presència d’un responsable del centre, a ser possible el 

tutor o professor sol·licitant. Segons les instruccions d’inici de curs la relació 

d’alumnes/professors o acompanyants per a les sortides hauria de ser la següent, en la 

mesura del possible: cicle inicial i cicle mitjà, 15/1; cicle superior, ESO i batxillerat, 

20/1.  

    Cal respectar els horaris per tal que es puguin dur a terme les activitats pactades. Els 

educadors/es d’Aqueni esperaran el grup-classe al lloc d’inici corresponent a cada 

sortida. El transport des del centre educatiu al lloc d’inici de la sortida és 

responsabilitat de l’escola. Els canvis o anul·lacions de les activitats s’han de fer un mes 

abans de la seva realització, en aquest cas es retornarà el total de la paga-i-senyal 

realitzada.  

   Si la previsió de temps indica pluja o alguna altra inclemència que faci que no sigui 

adequat realitzar la sortida programada ens heu de trucar el dia abans i així ens 

posarem d’acord del procediment a seguir. En el cas que s’hagi de posposar no 

significarà cap cost addicional. En el cas que no s’hagi fet aquest contacte el dia abans 

de la sortida i des del centre proposeu l’anul·lació al mateix dia de la realització, no se 

us retornarà la paga-i-senyal i si aquesta activitat es posposa, haureu d’abonar el cost 

íntegre de l’activitat. 

Moltes gràcies. 

Lídia Salvanera 

FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS i NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 
 


