INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
Centro Concertado
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Maristas Algemesí

TRENTIS
ESPORTS I REHABILITACIO

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR
SPEAKING
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Salva Esquer
TELÈFON MÒBIL: 637654412

TELÈFON FIXE: 96 201 25 15

CORREU ELECTRÒNIC: trentisesports@gmail.com

FAX:

MENSUALITAT: 25 €

INSCRIPCIÓ: 0 €

MES D’INICI I FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT: els dos inclosos
D’octubre a maig.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Les condicions generals per a les activitats són:
- En cas que el nombre de xiquets apuntats per grup no cobrira el mínim previst, o bé no es realitzaria
l’activitat o s’augmentaria el cost de la mateixa (entre 3 i 5 €).
- Al llarg de les vacances escolars, no hi haurà activitat.
- El més de menys sessions la quota es reduirà proporcionalment al nombre de sessions no realitzades fins
cobrir el mínim.
- El professorat titulat, especialitzat i amb experiència que impartirà les diferents activitats, portarà un
seguiment personalitzat de l’alumne, informant del mateix als pares mitjançant un informe trimestral.
- La quota mensual es cobrarà del 1 al 5 de cada mes, amb varies opcions:
· Domiciliació bancària.
· En Clínica ITEC (C/ Arbres, 36). Pago en tarjeta o efectiu.
- Per informació o modificació de dades, o baixes, cal informar al professor/monitor de l’activitat o enviar un
e-mail (trentisesports@gmail.com) abans del 15 de cada més.
SPEAKING
Aquesta activitat s’oferta als alumnes de Primària.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
- En l’activitat primarà “listening” i “speaking”.
- Grups màxims de 10 xiquets/es.
- Sessió de 1 vegada a la setmana.
L’horari serà:
- Infantil 3 anys: dimarts de 17:15 a 18:15h. (Edificio Infantil, aula 4 años)
- Infantil 4 anys: dimecres de 17:15 a 18:15h. (Edificio Infantil, aula 4 años)
- Infantil 5 anys: dijous de 17:15 a 18:15h. (Edificio Infantil, aula 4 años)
- Primària 1er i 2ón: dimecres de 17:15 a 18:15h. (Edificio principal, sala audiovisuales 2)
- Primària 3er i 4rt: divendres de 17:15 a 18:15h. (Edificio principal, sala audiovisuales 2)
- Primària 5é i 6é: dijous de 17:15 a 18:15h. (Edificio principal, sala audiovisuales 2)
NOTA: el mínim d’alumnes exigit per a fer l’activitat són 6 alumnes.

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

Partida Berca, s/n Algemesí (Valencia) 46680.

Tfn 96 248 10 50 - Fax 96 242 03 82

www.maristasalgemesi.com

INFORMACIÓ A ENTREGAR EN EL COL·LEGI
Centro Concertado
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Maristas Algemesí

TRENTIS
ESPORTS I REHABILITACIO

El butlletí d’inscripció ha d’entregar-se en colegioalgemesi@maristasmediterranea.com o en consergeria abans del 19 de SETEMBRE.

DADES DE L’ALUMNE/A
CURS:

LLETRA:

INFANTIL:

PRIMÀRIA:

SECUNDÀRIA:

NOM:
COGNOMS:

EDAT:

ACTIVITAT TRIADA:

DIES:

BATXILLER:

MENJADOR: si/no
DL-DM-DX-DJ-DV
encerclar dies

HORARI:

DIRECCIÓ:
TELÈFON MÒBIL: mare

TELÈFON FIXE:

pare

CORREU ELECTRÒNIC: mare
pare
OBSERVACIONS: enfermetats/al·lèrgies/actituts/etc.

FORMA DE PAGO (Domiciliación Bancaria)

E S
D./Dña.___________________________________________con DNI_________________, Nº S.S.__________________,
autorizo a mi hijo/a______________________________________________ del curso_______________ con fecha de
nacimiento________________ a participar en la actividad extraescolar y al mismo tiempo me comprometo a advertirle
que siga las instrucciones de los profesores, aceptando al mismo tiempo que estos son solo responsables del grupo en
su conjunto y no de las acciones individuales que mi hijo/a puedan realizar al margen de este.

Firma del padre/madre/tutor:

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

Partida Berca, s/n Algemesí (Valencia) 46680.

Tfn 96 248 10 50 - Fax 96 242 03 82

www.maristasalgemesi.com

