Les 5 raons per fer

Acollida matinal
1. Em desperto fent tallers!
2. M’ajuden a repassar
3. Puc parlar en anglès
4. Faig manualitats molt xules!
5. Començo bé el dia!

Les 5 raons per fer

Ortografia amb
el Mètode Gabarró
1. Aprenc amb un mètode visual!
2. Redueixo les faltes ortogràfiques!
3. Tindré més eines amb el mètode Gabarró!
4. Agafaré seguretat en escriure!
5. Fem jocs de paraules!

Les 5 raons per fer

Les 5 raons per fer

1. Aprenc a escriure amb tots els dits!
2. Aconsegueixo fer els treballs més de pressa!
3. Puc mirar la pantalla sense mirar el teclat!
4. Puc aconseguir un títol reconegut!
5. Aprenc a concentrar-me!

1. Gaudeixo mentre aprenc
2. Treballo la creativitat!
3. Practico la psicomotricitat fina
4. Allibero tensions!
5. Aconsegueixo un producte propi!

Mecanografia

Les 5 raons per fer

Intel·ligència emocional
1. Aprenc com comprendre i controlar les emocions!
2. Obtinc millors resultats acadèmics!
3. Redueixo els problemes de conducta!
4. Tinc més seguretat en mi mateix!
5. Em diverteixo a les classes!

Taller d’Art

Acollida matinal
CADA DIA des de les 8 del matí,
però fraccionable, de manera
que si algú vol fer només mitja
hora sigui possible.

1 dia/setmana - 25 €/mes
2 dies/setmana - 35 €/mes
3 dies/setmana - 43 €/mes
4 dies/ setmana - 50 €/mes
5 dies/ setmana - 56 €/mes
1/2 h contínua - la meitat de la quota
1/2 h esporàdica - 3,20 €
1 dia esporàdic - 26 €
Descompte germans 10%

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

Intel·ligència emocional

Dijous a les 17.15 h

Preu: 20 €/mes

Mecanografia

Dilluns de 14 a 15 h
Dimecres de 14 a 15 h

1 dia per setmana - 20 €/mes
2 dies per setmana - 30 €/mes

Ortografia amb el Mètode Gabarró

Dimarts de 17.15 a 18.15 h
Dijous de 17.15 a 18.15 h

1 dia per setmana - 20 €/mes
2 dies per setmana - 30 €/mes

Art i manualitats

Dimarts de 14 a 15 h
Dijous de 14 a 15 h

1 dia per setmana - 20 €/mes
2 dies per setmana - 30 €/mes

Dades de l’alumne
Nou usuari (cal omplir el full següent)
Antic usuari (mantenir les dades del curs anterior així com la cessió dels drets d’imatge)

Data:
Signatura:

FULL D’INSCRIPCIÓ D’EXTRAESCOLARS - COL·LEGI COR DE MARIA
DADES DE L'ALUMNE/A
Activitat:
Nom de l'alumne/a:
Curs:
Nom del pare, la mare o el tutor legal:
Persona que recollirà l’alumne/a:
DNI:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Núm. de targeta sanitària del nen/a:
Observacions/al·lèrgies:
DADES PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Nom del titular del compte:
DNI del titular del compte:
Núm. de compte (24 dígits)
IBAN:

Entitat:

Dígits de control:

Núm. de compte:

Tant per iniciar com per finalitzar l’activitat ho heu de notificar abans del dia 20 del mes en curs, si no s’haurà d’abonar el mes sencer. Recordeu
que les quotes mensuals de l’extraescolar estan calculades a partir del prorrateig del cost total de l’activitat. Per tant, cada mes es paga el
mateix import, independentment dels dies festius, perquè ja s’han descomptat.
Autoritzo el meu fill/a a participar a l’activitat exposada i programada en la qual es matricula. També autoritzo que pugui ser atès en cas
d’accident o malaltia, per la qual cosa adjunto una còpia de la targeta sanitària.
Accepto que ni l’empresa ni al col·legi no són responsables dels participants fora de l’horari de l’activitat.
Accepto que l’empresa es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas que no s’arribi al nombre mínim de 6 alumnes participants per grup.
En virtut del que estableix la Llei de protecció de dades 15/1999, les dades d’aquesta fitxa seran tractades per un fitxer de dades degudament
registrat.
DATA:

SIGNATURA:

FITXA DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE EXTRAESCOLARS

Per tal que pugueu fer el seguiment de les activitats que realitzen els vostres fills/es, us demanem el vostre consentiment per
poder realitzar vídeos i fotos per així poder-los penjar a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter…). Si aquesta fitxa no es
retorna signada, els vostres fills/es no podran sortir a les fotografies i els vídeos.

Jo_____________________________________________________, amb DNI _________________________, com a mare/pare/tutor
de ____________________________________________ del curs _______ del centre ______________________________________,
cedeixo els drets d’imatge del meu fill/a per tal de poder fer difusió del servei via web, premsa escrita o televisió.
(En cas de no cedir els drets, el vostre fill/a no apareixerà en els vídeos de resum.)

Data:				

Signatura:

