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Full d’inscripció
Dades de la persona sòcia:

Cognoms ........................................................... Nom ................................
Adreça .......................................................................Codi postal ................
Població .........................................................Telèfon ..................................
Núm. Sòcia...............E-mail...........................................................................

Dades de l’alumne/a:

Cognoms ........................................................... Nom ................................

Nom de la persona titular  C/C o llibreta..............................................
Autoritzo l’entitat bancària que s’indica al peu que realitzi, amb càrrec al meu 
compte, el pagament de les quotes que presenti Cooperativa 70 en concepte 
de les classes de Repàs i Reforç Escolar.

Signatura de conformitat,

Caldes de Montbui, .................. de ............................................. de 20___

Dades bancàries:

Nom de la persona titular..............................................................................
DNI ..................................... Banc o Caixa ...................................................
Població ......................................................................................................
Adreça oficina (Banc/caixa) ...........................................................................
IBAN    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    

COOPERATIVA 70, SCCL
C. Font i Boet, 7 – 08140 Caldes de Montbui · Tel. 938.654.530

coop70@cooperativa70.coop · www.cooperativa70.coop

TREBALLEM:
- Català

- Castellà
- Anglès

- Matemàtiques
- Medi (social i natural)

- Tecnologia
 ... i si necessites una altra matèria pregunta’ns

S’imparteixen classes de repàs en grups reduïts (màxim 5 alumnes) en horari 
extraescolar. En aquestes classes t’ajudem i et donem eines per fer els deures 
de l’escola i per preparar-te els exàmens. També repassem els continguts que 
més et costin d’entendre i et facilitem eines i tècniques d’estudi per afavorir el 
teu treball de forma autònoma.

•	 A qui va dirigit?
A alumnes de tota l’Educació Primària i de tota l’Educació Secundària  
Obligatòria.

•	 Què es treballa?
•	 Reforç de Primària i ESO, incidint més en les assignatures de llengua 

catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.
•	 Tècniques d’estudi i hàbits de treball.
•	 Activitats lúdico-acadèmiques a través de tallers de lectoescriptura, 

raonament i comprensió, ortografia, problemes matemàtics, càlcul, 
memòria i atenció, principalment.
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Normes de funcionament i condicions de pagament:
•	 L’horari habitual de les classes es podrà arribar a canviar de forma puntual 

sempre i quan s’avisi amb antelació a la mestra, sigui per causa justificada 
i es pugui encabir en els grups existents. 

•	 Si l’alumnat falta a la sessió per malaltia o per una causa no justificada, no 
es recuperarà aquella hora, com a norma general. De la mateixa manera, si 
el dia de la sessió coincideix amb un dia festiu assenyalat al calendari que 
us facilitarem, no es recuperarà aquella hora. 

•	 El pagament de les mensualitats es farà a inicis de mes per domiciliació 
bancària. En cas de devolució de rebut domiciliat, les despeses de devolució 
aniran a càrrec de la família.

•	 El no pagament consecutiu de dos rebuts serà motiu de baixa de les classes.

•	 Si es fa la inscripció quan ja s’ha iniciat el mes, es cobrarà només la part 
proporcional.

•	 En cas de donar-se de baixa, cal avisar abans del dia 1 del mes en què ja no 
es vol venir. En cas contrari, es facturarà tot el mes.

Calendari de festius d’aquest curs 2022 - 2023:
•	 Del dilluns 10 al dimecres 12 d’octubre (Festa Major Caldes de Montbui)

•	 Dilluns 31 d’octubre i 1 de novembre (Tots Sants)

•	 Dimarts 6 i dijous 8 de desembre

•	 Del dilluns 26 de desembre al divendres 6 de gener (ambdós inclosos) 
(Vacances de Nadal)

•	 Del dijous 6 al dilluns 10 d’abril (ambdós inclosos) (Vacances de Setmana 
Santa)

•	 Dilluns 1 de maig (Dia de les persones treballadores)

•	 Dilluns 29 de maig (Festa Local)

Preus:

Matrícula:
 Persones sòcies de Cooperativa 70: gratuïta

 No sòcies: 18 euros en concepte d’alta de sòcia de Cooperativa 70

Preu mensual (sessió d’una hora):
 1 sessió setmanal · 35 euros mensuals

 2 sessions setmanals · 60 euros mensuals

 3 sessions setmanals · 70 euros mensuals

 4 sessions setmanals · 80 euros mensuals 


