ACTIVITATS EXTRAESCOLARS- CI
2016-17
ES IMPORTANT LLEGIR LA INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
NOM DEL NEN / NENA: .....................................................................................
CURS: .............. TELEFONS CONTACTE..........................................................................
ADREÇA ELECTRÒNICA: ...................................................
MARQUEU EL QUE CORRESPON:
Nom del Titular del Compte corrent; ___________________________________________________
Núm. ; ES______ -- ____________ -- ____________ -- ______ -- ________________________
IBAN
Oficina
entitat
DC
comptes
Ja tenim les teves Dades Bancàries,
Marqueu amb una X o bé anoteu el dia de l’activitat que us interessi:

ACTIVITATS PER A NENS I NENES DE C.INICIAL ( 1r i 2n )
ANGLÈS
16:30 a 18:00
BATUCADA
16:30 a 18:00
DANSA- ESBART SANT
CUGAT
16:30 A 18:00
G.RÍTMICA
16:30 a 18:30
HIP-HOP
16:30 a 18:00
NOVETAT
INICIACIÓ
ESPORTIVA
16:30 a 18:00
PATINATGE EN LINEA
16:30 a 18:15
NOVETAT
RODA
D’INSTRUMENTS
16:30 A 18:00

96 € al trimestre
( 32 € mensual )

DIJOUS

PENDENT DE CONCRETAR

DIVENDRES

90 € al trimestre
( 30 € mensual )

DIMARTS

90 € al trimestre
( 30 € mensual )

1r – DIMARTS
2n - DIJOUS

80 € al trimestre
( 26,67 € mensual )

DILLUNS

AL TRIMESTRE
1 dia 70 € ( 23,3 € mensual )
2 dies 90 € ( 30 € mensual )
78 € al trimestre
( 26 € mensual )
84 € al trimestre
( 28 € mensual )

ACOLLIDA. 16:30 a 18:00 hores.
DILLUNS

.

DIJOUS

DIMARTS

80 € al trimestre
( 26,67 € mensual )

TEATRE
16:30 a 18:00

DIMARTS

DILLUNS i/o
DIMECRES

DIMARTS

Marcar amb una X els dies que us interessa

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS- CI
2016-17
ES IMPORTANT LLEGIR LA INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
AUTORITZACIÓ
Nom del Pare/Mare/Tutor _____________________________________DNI__________________
a)

Assistir a les activitats extraescolars del curs 2015-16 a l'escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix, en les condicions
establertes ( llegir normativa que està en aquest full ).
b) Autoritzo a l’Associació SAEC a fer el cobrament bancari de les quotes pertinents.

DRETS D'IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la Constitució; i regulat per la llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, autoritzo a l'organització el consentiment per a poder publicar fotografies clarament identificables i continguts
multimèdia a la web de l’AMPA.

NORMATIVA
Les activitats extraescolars començaran el dia 19 de setembre.
Si voleu informació més concreta de cada activitat la trobareu penjada al BLOC de l’escola o bé a la web de l’AMPA.
Al moment de la inscripció s’haurà d’abonar 12 euros de matrícula.
En cas de no realitzar l’activitat no es retornen aquests diners ni es canvia per cap altre membre familiar. Aquesta
matrícula només es paga un cop i és independent del nombre d’activitats que realitzi.
Nosaltres ens encarreguem de recollir a tots els nens i les nenes de parvulari a partir de les 16:25. Berenen fins les
16:45, menys música i dansa que berenen fins les 17:00 hores.
Totes aquelles famílies que realitzin la matrícula d’activitats extraescolars, a partir del 19 de setembre, no podran
començar les activitats fins una setmana després de la matriculació.
En cas que no hi hagi un nombre mínim d’alumnes per grup ens veurem obligats a anul·lar l’activitat.
No es deixarà provar l’activitat de forma gratuïta. El mes de setembre és gratuit, però si hi ha alguna persona que es
dona de baixa abans de finalitzar el trimestre haurà d’abonar les sessions de setembre que hagi realitzat.
Els rebuts es passaran trimestralment: octubre, febrer i abril.
En cas de donar-se de baixa: S’haurà d’avisar amb 1 mes d’antelació. En cas contrari s’haurà d’abonar la totalitat del
mes següent.
Es demana puntualitat a les sortides, en cas que no sigui així es cobrarà 3 € els primers 30´
En cas de trobar-nos amb algun alumne amb un comportament que ocasioni problemes a la resta del grup ens
veurem obligats a treure’l de l’activitat puntualment.

Signatura,

.

