
 

Anglès I Xinès a l’International Kids Center 

La millor opció per gaudir de la Setmana Santa VIVINT en anglès i xinès de 

forma natural! 

 

◦ Quan? Del 30 de març al 2 d’abril a la 13:00 

◦ On? a l’International Kids Center de Gràcia (C/Torrent de l’Olla 167, parc infantil interior).  

◦ Edats? de 3 a 7 anys. 

◦ Qué farem? diferents tallers i activitats que es desenvoluparan en xinès i anglès, i on la cultura 

i els jocs tradicionals tindran un paper especial: cançons, pintura, jocs d’intel·ligència, 

papiroflexia, taichi, etcétera. 

◦ Grups: els grups seran d’un màxim de 7 nens distribuits per edats amb atenció personalitzada 

de les professores. 

◦ Horari: de dilluns a dijous a la 13:00, de 08:00 a 17:00 (entrada flexible fins les 10:00) 

◦ Servei de menjador: menú equilibrat  suministrat per catering 

◦ Tarifa: 150€ (amb dinar) 

 

 

Reserves: 

info@elpetitpanda.com | 654 214 781 

mailto:info@elpetitpanda.com


 

          International Kids Center 
              Curs 2014-2015 · info@elpetitpanda.com 

 Sol·licitud d’inscripció Campus Setmana Santa-2016 
Aquesta sol·licitud no será vàlida si no va signada pel tutor legal. 

Referències personals 

Primer cognom  __________________________________________ Segon cognom  __________________________________________ Nom  ____________________________________ 

Lloc de naixement  _______________________________________ Data de naixement  ______________________________________ Edat  ________ Noi Noia 

Domicili actual (carrer, nº i pis)  _________________________________________________________________________________________ Telf. casa  _______________________________ 

Població  _________________________________________________ Provincia  _________________________________________________ Codi postal  _____________________________ 

Nom i cognoms de la mare  _____________________________________________________ D.N.I.  _____________________________ Professió  _______________________________ 

Empresa  ____________________________________________ Mòbil mare  ______________________ E-mail mare  _________________________________________________________ 

Nom i cognoms del pare  _______________________________________________________ D.N.I.  _____________________________ Professió  _______________________________ 

Empresa  ____________________________________________ Mòbil pare  _______________________ E-mail pare  _________________________________________________________ 

 

Referències acadèmiques 

Nom del col·legi actual  _______________________________________________________ Població  _____________________________ Curs escolar  ___________________________ 

Assisteix a cap escola d’idiomes?  Sí No  Nivell de l’idioma Principiant Elemental Intermig Avançat 

 

   

 

Com ens has conegut? 

Amics        _________________________________ Internet        __________________________________ Altres        __________________________________________________________ 

 

Dades mèdiques i observacions 

Té cap tipus de malaltia o al·lèrgia? No Sí Especificar _______________________________________________________________________________________________ 

Està prenent alguna medicació o realitzant algun tractament o dieta? No Sí Especificar ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Qualsevol tipus de trastorn o incidència física o psíquica, així com el seu historial i tractament, ha de ser notificat per escrit a El Petit Panda. De la mateixa manera, ha de ser notificat per escrit qualsevol altra 

circumstància del participant que pugui afectar al desenvolupament del programa. 

 

Forma de pagament  

       Transferència al nostre compte IBAN ES32-0019-0256-5740-1002-3202 (per la reserva de la plaça) 

 

 

Declaro haver llegit i acceptat les condicions generals (completar nom, data i signatura del tutor legal, mare o pare). 

 Signatura 

Nom i cognoms   ___________________________________________________________________ 

DNI  __________________________________________   Data  ______________________________ 

 

 



 


