DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Cognoms ........................................................................................Nom..........................................
Adreça..............................................................................................................................................
Data de naixement.............................................................Curs escolar actual....................................
Núm. Telèfon 1............................ Núm. Telèfon 2........................... Núm. Telèfon 3.......................
Nom i cognoms de la mare/pare/tutors..............................................................................................

INSCRIPCIÓ - Activitats aprenentatge - CURS 2018/19

Adreça de correu electrònic..........................................................................................................

Activitat d’aprenentatge d’anglès, al migdia
Anglès infantil P4 / P5

Anglès primària 3r / 4t

Anglès primària 1r / 2n

Anglès primària 5è / 6è

Probabilitat de fer exàmens de la Cambridge English Language Assessment (a partir de 3r)

Lliurant aquesta butlleta d’inscripció

ACCEPTO:

-

Que les classes iniciaran l’1 d’octubre de 2018, PERÒ que els horaris de cada grup estan
per determinar, i es definiran la setmana del 24 al 28 de setembre de 2018

-

Que el meu fill/a farà una activitat per determinar el nivell de coneixement de la
llengua anglesa per a poder-li oferir un aprenentatge personalitzat, en data pendent de
confirmar, la setmana del 17 al 21 de setembre. En horari de migdia.

-

Que el nivell al qual estarà inscrit el meu fill/a no serà, en cap cas, inferior al nivell
educatiu que està cursant a l’escola

-

Que la primera quota serà de 49,50€ corresponents a 39,50€ de la primera quota
d’activitat i a 10€ en concepte de material.

-

Que en cas de superar les ràtios de cada grup, i no essent suficients alumnes per a
desdoblar el nivell, es crearà una llista d’espera per ordre de lliurament d’aquest
document

-

Enviar per correu electrònic a l’adreça esplaisludics.info@gmail.com aquest full
d’inscripció abans del 18 DE SETEMBRE DE 2018

En/na…………………………………………………………………amb DNI,………………………….……com a
pare/mare/tutor dels nen/a……………………………..………………………………l’autoritzo a participar en les
activitats extraescolars coordinades i organitzades per l’AMPA de l’escola Sant Jordi de Sant Vicenç de
Montalt, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries
adoptar en cas d’urgència vital, sota decisió facultativa.
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, diem que les dades facilitades a través d'aquest formulari seran incorporades i tractades
en un fitxer titularitat de l'empresa Esplais Lúdics, SL., per poder gestionar la inscripció a les activitats
extraescolars. Us demanem especifiqueu SI / NO en aquest document ens autoritzeu a Esplais Ludics, SL.
a comunicar les vostres dades a l'ampa i a l’escola per a fer acompanyament del procés educatiu del nen o
nena. Podreu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al
dret de tractament (juny2019) i portabilitat (ampa/escola) de les vostres dades mitjançant correu electrònic
adreçat a esplaisludics.info@gmail.com
Data:

Signatura (important, marcar SI/NO)

Ens podeu consultar els dubtes, aclariments al telèfon 677693959 o a esplaisludics.info@gmail.com

