FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ORGANITZADES PER L’AMPA CURS 2018 - 19
L’Ampa del Carlit organitza conjuntament amb l’Associació Esportiva de l’Eixample (AEE) les
activitats extraescolars que es fan a l’escola. L’AEE ofereix bàsicament les de caràcter esportiu
(fulla d’inscripció a part) i l’Ampa altres de caire més lúdic-creatiu (emplenar aquest full).
Els alumnes que participin en les activitats extraescolars ofertades per l’AMPA en horari de
tarda hauran de pagar una quota de 15 euros/any en concepte de monitoratge.
Totes les activitats començaran a partir de la setmana del 1 d’Octubre de 2018.

NOM COMPLET DE L’ALUMNE: ________________________________________________
NOM COMPLET DEL PARE/MARE/TUTOR: _______________________________________
TELEFONS DE CONTACTE: ___________________________________________________
MAIL DE CONTACTE: ________________________________________________________

PISCINA PREU 42€ al mes
L’activitat es realitzarà a la piscina del Club Natació Barcelona i té una durada de 45
minuts. Els monitors acompanyaran als nens i nenes cap a la piscina en autocar després
de prendre un suc o un berenar lleuger, els ajudaran a canviar-se i els tornaran a l’escola
en el mateix autocar. Els pares hauran de recollir als nens i nenes a la porta de l’escola
a les 18:45h.
Dijous: 16:30h a 18:45h – Tots els cursos. (P3 a partir del segon trimestre)

ESCACS PREU 16€ al mes + 20€ matrícula
Dimecres de 14:00h a 15:00h – de 1r a 3r
Dimecres de 13:00h a 14:00h – de 4rt a 6è
Dimecres de 13:00h a 14.00h - P5 (Iniciació, sense matrícula)

ANGLÈS LÚDIC PREU 26€ al mes (compromís trimestral) + 20€ de matrícula i material
Descompte de 10% del preu total per les famílies amb més d'un fill matriculat.
* Mínim 6 alumnes per grup
Dilluns de 16:30h a 17:30h - P3, P4, P5, 1r i 2n
Dimarts de 16:30 a 17:30 – 3r i 4rt
Dijous de 16:30h a 17:30h – 5è i 6è
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JUMPING CLAY PREU 25€ al mes
* Mínim 6 alumnes per grup
Taller de plàstica on els nens parlen en anglès mentre fan una manualitat que desprès
s’emportaran a casa.
Dimecres de 16:30h a 17:30h - P4, P5 i 1r
Dimarts de 16:30h a 17:30h – de 2n a 6è

CÒMICS PREU 25€ al mes
* Mínim 6 alumnes per grup
Dilluns de 16:30h a 17:30h – de 3r a 6è

TECNOLOGIA CREATIVA PREU 40€ al mes
* Max 10 alumnes per grup
Dilluns de 16:30h a 17.30h – 1r i 2n
Dimecres de 16:30h a 17:30h - 3r i 6è

LOGOPÈDIA PREU a confirmar segons número d’inscrits
Les sessions poden ser individuals o en petit grup.
Els criteris per fer el grup seran establerts pels logopedes segons una valoració prèvia.
Els grups s’organitzaran agrupant els nens i nenes per necessitats similars.
Dilluns de 16:30h a 17:30h
Dilluns de 16:30h a 17:30h
Dijous de 16:30h a 17:30h

BATUCADA PREU 20€ /mes (instrument inclòs)
(mínim 10, màxim 30 inscrits)
Dissabte de 13:00 – 14:00 – Tots els cursos inclosos pares i mares

MÚSICA (COLOURS&MUSIC)
(veure informació completa al full adjunt)

IMPORTANT!!!
PER TAL DE FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS ÉS IMPRESCINDIBLE RETORNAR
AQUESTS FULLS A LA SECRETARIA DE L’AMPA O DEIXAR-LO A LA CAPSETA
DEL VESTÍBUL ABANS DEL 20 DE JUNY.
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A. RESPONSABLE:





AMPA ESCOLA CARLIT (G58522012)
ROGER DE FLOR, 162 ( 08013 Barcelona )
ampacarlit@hotmail.com

B. FINALITATS:




Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida,
menjador, etc)
Gestió de les activitats i/o serveis.
Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis.

C. LEGITIMACIÓ:


Execució de l’acord de prestació de serveis.

D. DESTINATARIS:



Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis.
Entitats bancàries per al cobrament de quotes.

E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:



F.

Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per
atendre possibles responsabilitats.

DRETS:




Tot interessat té Dret a solꞏlicitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les
seves dades.
On solꞏlicitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat
de Protecció de Dades (www.agpd.es).

NOM I COGNOMS / DNI:

SIGNATURA
DATA

