NORMATIVA I INSCRIPCIÓ ACTIVITATS PER A PARES I FILLS
Curs 2013-2014

TERMINI D’INSCRIPCIÓ DEL 16/09 AL 20/09 a la Recepció del Col.legi
Un any més la Comissió d’ Assistència de l’ AMPA del Col·legi Sagrada Família-Horta (asocial@ampasafahorta.org) organitza
activitats i cursets per a les persones que pertanyen a la nostra Associació.
ACTIVITAT

Durada
setmanal

Dia setmana

Horari

Preu/trim

Nombre
alumnes màx

PER A PARES
INFORMÀTICA

90 min

Tarda

Dijous

De 17.30h a 19.00h

60 €/trim

15 pers.

BATUKA

120 min

Tarda

Dilluns i dimecres

De 17.30h a 18.30h

39 €/trim.

15 pers.

39 €/trim.

15 nens

PER A ALUMNES
BATUKA
(de 1r a 6è EP)

120 min.

Tarda

Dimarts i dijous

De 17.30h a 18.30h

60 min.

Migdia

Dimarts o dimecres

De 13.45h a 14.45h

ESCACS

15 nens
65 €/trim

60 min.

Tarda

Dimarts o dimecres

De 17.15h a 18.15h

15 nens

Dilluns
TEATRE
(4t, 5è, 6è EP, 1r i 2n
ESO)

60 min.

Migdia

Dimarts
Dimecres

De 13.50h a 15.00h

45 €/trim

10 nens

De 13.45h a 15.00h

30€/trim

15 nens

De 17.15h a 18.15h

30€/mens

10-12 nens

De 17.15h a 18.15h

30€/mens

10 nens

Dijous
MECANOGRAFIA
(5è, 6è EP i 1r ESO)

Dilluns
75 min

Migdia

Dimecres
Divendres
Dilluns i dimecres

MILLORA EL TEU
RENDIMENT ESCOLAR
(5è,6è EP i 1r i 2n ESO)

120 min

Tarda*

5èi 6è EP
Dimarts i dijous
1r i 2n ESO

XINÈS

120 min

Tarda

Dilluns i dimecres - EP
Dimarts i dijous - ESO

* Possibilitat de realitzar l’activitat al migdia
Dades d’interès:
 Els cursets començaran l’1 d’octubre de 2013 i finalitzaran el 31 de maig de 2014.
 Els pagaments de les quotes s’efectuaran trimestralment via domiciliació bancària.
 Les dates dels pagaments: 15 d’octubre de 2013, 15 de gener de 2014 i 15 d’abril de 2014 (dos mesos)
 Les baixes s’hauran de comunicar 10 dies abans de finalitzar el trimestre, en cas contrari s’haurà de pagar el trimestre
següent.
 Per donar-te de baixa, els divendres a AMPA Oberta de 17.15 h a 18.00 h.
 Les places són limitades i s’adjudicaran per rigorós ordre d’ inscripció.
 Els grups han de ser mínim de 10 persones.
 En cas que alguna classe quedi amb un nombre inferior a 10 persones ateses les baixes produïdes durant el curs, la
Comissió d’Assistència es reserva el dret d’ anular l’ activitat quan finalitzi el trimestre ja que passaria a ser una activitat
deficitària.
 Totes són activitats de l’AMPA i estan regulades pel Reglament de Comportament que regeix a l'escola, reservant-nos el
dret a excloure a aquell alumne que no s’ajusti a la normativa.

FITXA A ENTREGAR (full separat)
Les dades facilitades es tractaran amb la més estricta confidencialitat i en compliment del que disposa la normativa sobre protecció de dades, us informem que les dades facilitades s’incorporaran a un
fitxer informàtic propietat de l’AMPA Safa-Horta de Barcelona. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal podeu exercir els drets d’oposició, accés,
rectificació i cancel·lació de les dades facilitades, a través de l’AMPA OBERTA en horari d’atenció al públic, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a ampacolegiosafahorta@gmail.com.

Si us plau, ompliu les següents dades amb lletra majúscula:
Marqueu amb una X la activitat que voleu fer :
Per a adults
INFORMÀTICA
BATUKA

90 min
120 min

Per a nens
BATUKA
(de 1r a 6è EP)

Tarda
Tarda

Dijous
Dilluns i dimecres

120 min.

Tarda

ESCACS

60 min.
60 min.

Migdia
Tarda

TEATRE
( 4t, 5è, 6è EP / 1r i 2n ESO)

60 min.

Migdia

MECANOGRAFIA
(5è, 6è EP / 1r ESO)

75 min

Migdia

MILLORA EL TEU
RENDIMENT ESCOLAR
(5è, 6è EP / 1r i 2n ESO)

120 min

Tarda

XINÈS
D
D
Dades de la persona inscrita :

120 min

Tarda

Dimarts i dijous
Dimarts o dimecres
Dimarts o dimecres
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Dilluns
Dimecres
Divendres
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous

Nom: .......................................................... 1r cognom .....................................................................
2n cognom .................................................................................

Data de naixement __ / __ / ____

Domicili................................................................................................................. núm ............ pis .........................
Localitat ........................................................................................................... Codi postal .....................................
Nom pare / mare / tutor legal...................................................................................................................................
Nom del tutor del curs de l’escola ...........................................................................................................................
tel. contacte ....................................

e.mail...........................................................................................................

Subscripció gratuïta al bloc de l’AMPA: SI/NO/JA HO ESTIC (us arribarà un e.mail per confirmar l'alta)
Núm. compte CCC : __ __ __ __-__ __ __ __-__ __-__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(20 dígits: Entitat(4)-Oficina(4)-Dígit Control(2)-Codi Compte(10))

Titular del compte (Nom i cognoms).................................................. DNI del Titular..........................................
Signatura del pare/mare o tutor

