INSCRIPCIÓ 2018-19
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: P-3 i P-4
DADES PERSONALS
NOM DEL NEN / NENA:____________________________________________________
CURS:_______ TELÈFON:__________________________________________________
ADREÇA ELECTRÒNICA: ________________________________________
OMPLIU O MARQUEU EL QUE CORRESPONGUI:
Nom del Titular del Compte corrent; ___________________________________________________
Núm. ; ES___________________________________________________
Ja tenim les teves Dades Bancàries

ACTIVITATS P-3 i P-4
ACOLLIDA
ANGLES- NOU !!
DANSA ZUM-KIDS

ANGLES P-3*
Escola: KIDS&US: SAM

ANGLES P-4*
Escola: KIDS&US : EMMA

MULTIESPORT
SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL-NIVELL 1
Escola Musica
Tradicional Catalana*

QUOTES MENSUALS
Consultar preus
Segons el numero de dies que es
realitzin el preu varia.

DIES

X

De dilluns a divendres
16:30 a 18:00

31 €

DILLUNS
16:30 a 18:00

71 € material ( un sol cop )
59 €

DIJOUS
16:30 a 17:45

71 € material ( 1 sol cop )
59 €

DIMECRES
16:30 a 17:45

1 dia 24 €
2 dies 31 €

DILLUNS i/o DIMECRES
16:30 a 18:00

31 €

DIMARTS
16:30 A 18:00

Nosaltres ens encarreguem de recollir a tots els nens i les nenes de parvulari a partir de les 16:15.
Berenen fins les 16:45, menys música que berenen fins les 17:00 hores.
Escola de música tradicional catalana: http://www.emtsc.cat/. Les classes són d’una hora de
17:00 a 18:00 hores.
Escola Kids&Us: https://santcugat.kidsandus.es/es/. Les classes són d’una hora. Comencen a les
16:45 fins les 17:45. Caldrà omplir un altre full, de l’escola KIDS &KIDS.

Pàgina web AMPA FERRAN I CLUA. http://ampaferraniclua.cat/

INSCRIPCIÓ 2018-19
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: P-3 i P-4
ÉS IMPORTANT LLEGIR LA INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA I PORTAR-LA SIGNADA

AUTORITZACIÓ
Nom del Pare/Mare/Tutor ____________________________________DNI____________________
a) Assistir a les activitats extraescolars del curs 2018-19 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. Kids & Us i OMET
s’encarrega de passar els seus propis rebuts.

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 24 de setembre. L’acollida de tarda començarà el mateix dia
12 de setembre.
Si voleu informació més concreta de cada activitat la trobareu penjada a la web de l’AMPA.
Al moment de la inscripció s’haurà d’abonar 12 euros de matrícula. Només es paga un cop,
independentment del número d’activitats que es realitzin.
En cas de no realitzar l’activitat no es retornen aquests diners ni es canvia per cap altre membre familiar.
Totes aquelles famílies que realitzin la matrícula d’activitats extraescolars, a partir del 24 de setembre, no
podran començar les activitats fins una setmana després de la matriculació.
L’activitat es podrà portar a terme sempre i quan hagi un nombre mínim d’alumnes, en cas contrari ens
veurem obligats a anul·lar l’activitat.
No es deixarà provar l’activitat. La setmana de setembre és gratuita ( no així l’acollida, la qual si que s’haurà
d’abonar ) per a tots/es els inscrits.
Els rebuts es passaran entre el 8 i el 12 de cada mes.
En cas de donar-se de baixa: S’haurà d’avisar abans que finalitzi el mes. 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 2€ pels primers 15´ i fins a 30´ seràn 4
€.
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,

