EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020
FUNCIONAMENT
Extraescolar al migdia

- Hi ha dos torns de menjador i dos torns d'activitats extraescolars.
- Per poder gaudir de les activitats al migdia, i pel bon funcionament del servei, recomanem fer
ús del menjador el dia de l'activitat.
- La professora o professor de l'extraescolar anirà a buscar els seus alumnes a la classe o al
menjador (depenent del torn).
- Un cop acabada l'activitat el monitor els retorna a on correspongui (classe, pati o menjador).

Extraescolars a la tarda

- 16.30h els monitors de l'acollida van a buscar als alumnes d'extraescolars per les classes (des
de P3 fins a 2n) . Alumnes de 3r fins a 6è aniran sols fins l'acollida.
- 17h la professora o professor de l'activitat extraescolar va a buscar els seus alumnes a l'espai
d'acollida (menjador).
- 18h els familiars poden passar a recollir les nenes i els nens per l'entrada que correspongui
(porta gran de l'edifici de primària (c/ Lluís Vives), entrada pel pavelló (c/ Lluís Vives) o acollida
(menjador), dependrà de l'activitat).

Com donar-se d'alta
Omplint formulari d'inscripció entregant-lo signat a Temps Teu.
Presencial: Matí o tarda a l'espai d'acollida.
Per mail: Enviar document escanejat a tempsteu@gmail.com.
Quan donar-se d'alta
En qualsevol moment durant el curs.
Es cobrarà la quota mensual sencera independentment de quan s'hagi entregat el
formulari d'inscripció.
Com donar-se de baixa
Notificant la baixa per mail a tempsteu@gmail.com indicant nom, cognom, curs i
activitat de l'alumne.
Quan donar-se de baixa
En qualsevol moment durant el curs.
Si la notificació es fa després del dia 25 del mes en curs, es cobrarà la següent quota
mensual sencera.

Us invitem a pensar bé quan ens donem de baixa d'una activitat.
El funcionament i dinàmica del grup varia en funció dels nens i nenes
apuntats i valorem molt la consolidació grupal.
Pagaments
Els rebuts bancaris es passen al començament del mes entre el dia 1 i el 5.
Es cobra per avançat tant si és en efectiu com si és per banc.
En el moment que es dona d'alta es pot pagar la quota del mes en curs en efectiu o bé
esperar al següent rebut bancari.
L'infant no podrà continuar amb l'activitat si hi ha dos quotes pendents de pagament.

tempsteu@gmail.com

671 284 618

EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020
DADES PERSONALS
Nom i cognoms nen/nena: ___________________________________

Curs: ___________ Sí, som socis AMPA

Mail: ________________________________________________________ Telèfon: ________________ No som socis AMPA
Les dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, etc.) així com les dades bancàries es sol·liciten per tal de poder fer les gestions pertinents a les
altes dels nens i nenes a les extraescolars de l'escola Ramon Macip Dolors Granés, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la
legislació vigent en cada cas. Així mateix, garantim la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la
implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. (RGPD (UE) 2016/679)

INDICA ACTIVITAT

ACTIVITAT

DIA

ACTIVITAT

DIA

AUTORITZACIONS
En/na...........................................................................................................................................................
amb NIF/NIE/Passaport .............................................................................................................................,
pare/mare/tutor de ...................................................................................................................................,
SÍ
AUTORITZO al meu fill/filla a assistir al servei d'acollida i activitats extraescolars durant l'activitat que s'indica.
AUTORITZO a què s'adoptin les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries en cas d'extrema urgència, sempre a
l'empara de la pertinent prescripció facultativa.
CERTIFICO que les dades facilitades en aquest formulari són correctes
AUTORITZO a què la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions corresponents a activitats
promogudes i gestionades per Temps Teu a l'escola Ramon Macip Dolors Granés publicades a les xarxes socials i en el centre.
Sempre es farà un bon ús de les imatges i no es donaran dades personals dels infants.

Signatura .........................................

A Cardedeu, dia........... del mes........................ any 2019/20

DADES BANCÀRIES

Mandat de domiciliació de dèbit directe SEPA
NOM I COGNOMS DEL TITULAR CTE.
Codi IBAN

E

Entitat

Oficina

NIF/NIE/Passaport TITULAR CTE.
D.C.

Número de compte

S

Les famílies que feu els pagament per domiciliació bancària és molt important que sapigueu que
en cas de retorn de rebut, l'import s'incrementarà en concepte de les despeses bancàries i els
tràmits adients.
Autoritzo a Temps Teu (Laura Tovo) a passar els rebuts domiciliats corresponent a l'/les
activitat/s extraescolars que realitza el meu/va fill/a a l'escola Dolors Granés.

Signatura de deutor: _____________________________________
A Cardedeu, a dia _______ de ____________ de 2019/20

tempsteu@gmail.com

671 284 618

NO
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HORARI

DILLUNS

12.45-13.45

*Anglès lúdic
5è-6è 24€

13.50-15

*Costura creativa
2n-6è 30€
*Anglès lúdic
P4-1r 24€
Dansa P5-2n 21€

17-18

Cant dinàmic en
família 1r-6è **35€

DIMARTS

DIMECRES

Patinatge 4t-6è 21€

Anglès lúdic
2n-4t 24€

Patinatge P5-3r 21€

Combo 4t-6è 25€
Circ en anglès
P4-6è 20€
Combo 2n-3r 25€

Karate P4-6è 19€

Futbol sala P3-6è 15€

Acrobàcia 1r-6è 20€

Dansa 3r-6è 21€

*Inclou material
**Preu pack familiar de 2 persones, augmenta 5€ per cada familiar afegit

·Els preus pels NO SOCIS de l'AMPA incrementa 10€ la quota de qualsevol activitat
·Activitat de tarda inclou l'acollida de 16.30-17h
·La viabilitat dels grups vindrà determinada pel número de nens i nenes apuntats

DIJOUS

DIVENDRES

Taller de videojocs
2n-6è 22€

Creació teatral
3r-6è 25€

Aprenem amb
música P4-1r 28€
Fitkids P5-6è 20€
Psicomotricitat
P3-1r 21€

Propostes variades
de tallers en família

