educultura@ampasafahorta.org

TALLERS LÚDICS DURANT LA JORNADA INTENSIVA
Benvolgudes famílies,
S’apropa la jornada intensiva d’aquest curs i des de l’AMPA us volem proporcionar una sèrie d’activitats lúdiques i
educatives, que tenen com a principal objectiu que l’alumnat gaudeixi del seu temps de lleure d’una manera activa i
divertida, alhora que aprenguin i experimentin amb activitats que, normalment, queden fora de les aules.
Els tallers lúdics van dirigits a nens i nenes des de P3 d’Educació Infantil fins a 6è Educació Primària, on aprendran a
treballar amb material reciclat (segells de suro, envasos de plàstic, revistes...), polseres, clauers, etc. Teniu tota la
informació disponible en el nostre blog: www. ampasafahorta.org.
Si esteu interessats, ompliu aquest formulari podeu lliurar-lo: divendres 23, i la setmana del 26 al 30 de maig, al
despatx de l’AMPA Oberta, de 17.15h a 18.00h, juntament amb l’import de la inscripció.
Cordialment,
Equip d’AMPA
AMPA SAFA-HORTA
Barcelona, maig de 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPCIÓ ALS TALLERS LÚDICS JORNADA INTENSIVA - AMPA SAFA-HORTA
Nom de l’alumne

Curs 2013/14

Nom del pare / mare / tutor

Telèfon mòbil

Telèfon casa

Adreça
Codi Postal

Població

Província

E-mail
DIES ACTIVITAT
Dimarts, 10 juny
Dimecres, 11 juny
Dijous, 12 juny
Divendres, 13 juny

Dilluns, 16 juny
Dimarts, 17 juny
Dimecres, 18 juny
Dijous, 19 juny
Divendres, 20 juny

Núm. dies

TOTAL
x 5€

Signatura pare / mare / tutor

Barcelona,
En compliment del article 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en el fitxer
informàtic de l’AMPA, el responsable del qual és l'AMPA SAFA-HORTA de Barcelona, i seran tractades per a la gestió de l'Associació en les comunicacions amb els seus
associats sobre activitats o informació que sigui d’interès per a les famílies.
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a info@ampasafahorta.org o bé presentant un escrit a
la seu de l'AMPA SAFA-HORTA de Barcelona.

AMPA SAFA-HORTA. Peris Mencheta, 26-46 08032 Barcelona. www.ampasafahorta.org

