
 
 
 
 
 
 
 

Procediment per la pre-inscripció i la inscripció a 
“UN ESTIU DE PEL·LÍCULA. 

CAMPUS TECNOLÒGIC ESTIU 2017” 
 
Estimats: 
 
Aquest estiu us presentem el nostre propi Campus Tecnològic per a 
alumnes d’Educació Infantil i Primària. 
 
Podreu trobar-vos amb un munt d’activitats que van des de la robòtica, la 
programació i els experiments científics fins dinàmiques, jocs i 
manualitats. 
 
Tot entorn a un tema: El Cinema i els seus orígens. 
 
Dies: Del 3 al 28 de juliol (4 setmanes) 
Horari: 9:00h a 13:00H 
Lloc: Via de L’Imperi Romà 11, 43003. Tarragona 
Període d’inscripció: Data límit 16/06/2017  
 
Preus: 
 
 

Preu per 
setmanes 

Preu/ 
setmana per 
a 2 germans 
o més (*) 

Acollida 
8:30 a 9:00 

Acollida 
13:00 a 14:00 

1 setmana 85,00€ 80,00€ 8,00€ 15,00€ 

2 setmanes 160.00€ 150,00€ 15,00€ 30,00€ 

3 setmanes 225.00€ 210,00€ 25,00€ 45,00€ 

4 setmanes 280,00€ 260,00€ 30,00€ 60,00€ 

(*): El preu serà per a tots els germans el mateix. 
 
 
 

“UN ESTIU DE PEL·LÍCULA”  
 



 
 

Per poder-vos inscriure en aquest Campus Tecnològic d’Estiu heu de 
seguir les següents instruccions: 
 

- Descarregar-vos la Fitxa de Pre-inscripció que podeu trobar al web 
de Dynamind (www.dynamind.es/estiu2017.). 

- Omplir-la i enviar-la al mail info@dynamind.es (una per cada 
persona participant) 

- Dynamind us confirmarà si hi ha plaça via mail. 
 

Una vegada se us hagi confirmat la plaça seguireu amb el procés 
d’inscripció: 
 

- Dynamind us confirmarà via mail la vostra plaça i us enviarà la 
documentació que caldrà omplir i signar(*). 

- També se us indicarà el compte per fer el pagament, la quantitat i 
com constarà el concepte. 

- Un cop fet tot això retornareu la documentació complimentada, una 
fotocòpia de la targeta sanitària del/de la participant i el 
comprovant bancari via mail. 

 
*No es tindrà en compte CAP inscripció en la qual no consti les signatures 
de la mare, pare o tutor responsable. 

http://www.dynamind.es/estiu2017
mailto:info@dynamind.es

