L’escola d’estiu ja ha arribat! Alpe Animació S.L.U. junt amb la col·laboració de L´AMPA, la direcció de l’escola i

FULL D’INSCRIPCIÓ*Tots els camps són obligatoris

l’Ajuntament de Sant Joan de Moró, ha preparat aquest servei enfocant-lo a una vesant lúdico-pedagògica, per que
nens i nenes puguen aprendre gaudint durant el període vacacional al mateix temps que pares i mares puguen
conciliar la vida familiar amb la laboral. Els monitors/es ja estan preparats i les activitats a punt per iniciar-se, així

Nom i cognoms:…………………………………....................................…………..……...........

que, a divertir-se!

Domicili:.................................................................Data naixement:...............................
Telèfons:…………..........…....…..........................................................................................…

QUÈ PODRÀS FER?
Aquest any, a diferència dels anteriors, no treballarem per setmanes temàtiques. Realitzarem,
durant l’horari d’activitat comprés de 9:00h. a 13:00h. una estructura horària igual per a les quatre
setmanes on anirem desenvolupant diferents tipus de projectes d´activitat. Diferenciarem entre
primària i infantil de la següent manera:
INFANTIL

.........................................Parentesc:.................................Telèfon:....................................
.........................................Parentesc:.................................Telèfon:....................................
Marca amb una creu la/les opció/ns a la qual t’inscrius:

PRIMÀRIA

9:00H. A 9:45H. --- ANIM. LECTURA
9:45H A 10:30H --- TALLERES ARTÍSTICOS
11:00H A 12:00H --- MANUALIDADES
12:00H. A 13:00H --- JUEGOS LÚDICOS

FOTO

Persones autoritzades per recollir al menor:

SETMANA/ES

9:00H. A 9:45H. --- TALLERES ARTISTICOS
9:45H A 10:30H --- JUEGOS DEPORTIVOS
11:00H A 12:00H --- JUEGOS LÚDICOS
12:00H. A 13:00H --- MANUALIDADES

DEL 02/07/2018 AL 06/07/2018
DEL 09/07/2018 AL 13/07/2018
DEL 16/07/2018 AL 20/07/2018
DEL 23/07/2018 AL 27/07/2018

Durant aquests projectes d’activitat, segons la línea d’actuació de la empresa, treballarem
activitats de tipus de compromís social, de valors, de respecte al medi natural, de fomentar una
vida saludable, de compromís amb el poble i el seu patrimoni, etc.

A QUINA HORA ARRIBARÀ HABITUALMENT EL TEU FILL/A A L´ACTIVITAT?

ACTIVITAT A LA PISCINA MUNICIPAL TOTS ELS DIVENDRES (OPCIONAL)
A QUINA HORA SORTIRÀ HABITUALMENT EL TEU FILL/A DE L´ACTIVITAT?

ON?

FARÀ HABITUALMENT EL TEU FILL/A US DEL SERVEI DE MENJADOR?

Col.legi públic de Sant Joan de Moró

⇒ En cas de no fer habitualment cap esport, o estar incapacitat per a la pràctica d’algun

QUAN?

en concret, ser al·lèrgic... necessari un certificat mèdic.

De dilluns a divendres de 7:30h. a 14:45h. (Amb servei de menjador inclòs, duent el menjar de casa)

⇒ L’activitat està coberta per una assegurança de responsabilitat civil.

1ª Setmana:
Setmana: Del 2 de Juliol al 6 de Juliol. (Ambdós inclosos)

AUTORITZACIÓ

2ª Setmana:
Setmana: Del 9 de Juliol al 13 de Juliol. (Ambdós inclosos)
3ª Setmana:
Setmana: Del 16 de Juliol al 20 de Juliol. (Ambdós inclosos)

Sr./Sra………....…………....…………….......amb

4ª Setmana:
Setmana: Del 23 de Juliol al 27 de Juliol. (Ambdós inclosos)

autoritzo

DNI…....………….......com

a

pare/mare/tutor,

…………............................................................................………....………... a participar a les

PER A QUI?

activitats de l’Escola d’Estiu Sant Joan de Moró 2018, sota la meua responsabilitat.

Nascuts entre l´1 de Gener de 2006 i el 31 de Desembre de 2014

Sant Joan de Moró, …....…de juny de 2018

Signat (*)

I EL PREU?
Inscripció per setmanes.

PER SETMANA
DIA SOLT

MATRICULATS AL COLE DE MORO

NO MATRICULATS AL COLE DE MORO

27€

32€

8€

10€

(*) La informació recollida en la base de dades de l’escola serà d’ús exclusiu per a l’Escola d’Estiu segons la legislació
vigent sobre protecció de dades.
(*) Amb aquesta signa autoritzo a que per part de la empresa gestora de l´event i a l´AMPA del col.legi de Sant Joan de
Moro s’hi pugui treure fotografies als participants, sempre fent-hi una gestió responsable de les mateixes i podent
utilitzar-les en futurs cartells promocionals d’actes del mateix caire, web o revistes d’educació.

Inscripcions + Documentació a presentar:
Deixar a secretaria de l’escola:

Abans del DIMARTS 19 de Juny

• El full d’inscripció correctament emplenat amb una fotografia de carnet inclosa
inclosa.
• Fotocòpia de la targeta SIP referent a l’inscrit/a.
• L’extracte bancari amb l’ ingrés corresponent al compte de l´
l´AMPA. Recordeu
indicar com a concepte: Escola
a d’estiu Sant Joan de Moró 201
2018 i com a interessat:
Nom del xiquet/a inscrit/a.
• No és necessari realitzar una preinscripció
ció aportant una senyal. A
Aquesta data és
límit per poder abonar la quantitat total respecte a la/les opció
opció/ns elegida/es.
L’extracte bancari que ho demostra s’ha d’adjuntar a aquest full d’inscripció.

Es obligatori per una correcta inscripció a l’esdeveniment, omplir
aquest full d’inscripció i aportar tota la documentació necessària.

S’hi realitzarà una REUNIÓ explicativa amb els pares i mares
el Dijous 21 de Juny a les 18:00 hrs. al Saló d’actes del col·legi.
Para tener más información o resolver cualquier posible duda pueden consultar en las siguientes vías de
contacto:

• E-mail: info@alpeanimacio.es / www.alpeanimacio.es
• Telf: 677 03 71 89 (Pere, gerente de la empresa)
Organitza i Realitza

Col·labora

