
COOPEDUCA
Reforç i suport escolar · Estiu 2018

ACTIVITATS PER A SOCIS
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Per a consultar preus i horaris, o obtenir més informació:

         938.654.530               664.293.364                  anna@cooperativa70.coop

i si no ets soci, fes-te’n!

Full d’inscripció
Dades del soci:

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

Dades de l’alumne:

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

Nom del 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 201__

Dades bancàries:

Nom del titular..............................................................................................
DNI ..................................... Banc o Caixa ...................................................
Població ......................................................................................................
Adreça oficina (Banc/caixa) ...........................................................................
IBAN    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    
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COOPEDUCA
Reforç i suport escolar · Curs 2017 - 2018

S'imparteixen classes de repàs en grups reduïts (màxim 5 alumnes).
Va dirigit a alumnes de tota l'Educació Primària i de tota l'Educació  
Secundària Obligatòria (ESO). Possibilitat de continuar durant el curs 
escolar.

ESTIU: 

Serà una bona oportunitat de realitzar els quaderns d’estiu o els deures 
que t’han posat, o et proposarem exercicis a fer.
Molt recomanable per l’alumnat que comença l’ESO i que no ha 
superat amb comoditat el Cicle Superior de Primària, o per l’alumnat 
d’ESO que ha de recuperar assignatures en tornar de vacances.

TREBALLEM:

- Català
- Castellà
- Anglès

- Matemàtiques
- Medi (social i natural)

- Tecnologia
 ... i si necessites una altra 

matèria...pregunta’ns

HORARI I PREUS: 

•	 Del 2 de juliol al 26 de juliol 
•	 De dilluns a dijous (tarda)

•	 Sessions d’una hora
•	 Preus: 

35 euros mensuals (1 hora setmanal) 
60 euros mensuals (2 hores setmanals) 
70 euros mensuals (3 hores setmanals) 
80 euros mensuals (4 hores setmanals)
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Normes de funcionament i condicions de pagament:

•	 Si l’alumne falta a la sessió per malaltia o per una causa no justificada no 
es recuperarà aquella hora, com a norma general. 

•	 El pagament de la mensualitat 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.


