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ACOLLIDA I PERMANÈNCIES – CURS 2016-2017

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

ACOLLIDA I PERMANÈNCIES (curs 2016-2017)
(Ompliu la butlleta en MAJÚSCULES i dipositeu-la a la bústia de
l’administració del Col·legi)

Els comuniquem els horaris i les quotes de
l’ACOLLIDA MATINAL i les PERMANÈNCIES DE
TARDA per al proper curs escolar 2016/17,
serveis que estaran disponibles a partir del dia 12
de setembre de 2016 i fins l’últim dia de classes,
el 22 de juny de 2017.

QUI POT ANAR-HI?
Alumnes de l’escola que arriben d’hora al matí o
que necessiten restar a l’escola una estona més!

QUOTES I FORMA DE PAGAMENT
* Acollida matinal (5 dies – de dilluns a divendres)

DADES DE L’ALUMNE/A

MES COMPLET 30 min (a partir de les 8:20h)

33€ /mes

1r cognom: ………………………………………………………………..

MES COMPLET 1hora (a partir de les 7:50h)

53€ /mes

2n cognom: ……...……………………………………………….……….

* Permanència tarda (4 dies – de dilluns a dijous)
MES COMPLET 30 min (fins les 17:35h)

30,5€/mes

MES COMPLET 1hora (fins les 18:00h)

47€/mes

* El cobrament es farà mitjançant la domiciliació bancària

QUAN I ON?
ACOLLIDA MATINAL: de dilluns a divendres de
7:50h a 8:50h.
PERMANÈNCIES DE TARDA: de dilluns a dijous de
17:00h a 18:00h.

A la planta baixa de l’escola!

COL·LEGI SHALOM

5% de descompte per a 2n fill i 10% per al 3r fill i
següents en inscripcions de mes complet!

Nom: ……....…………………………………………………………..…..
Data de naixement: ….... /........ /………..
Curs de l’alumne 2016/2017: …….….
Etapa:  E.I.  E.P.  ESO

Domicili: ....................................................................................................

Codi postal: .................................... Població: ................................ Provín

Telèfon 1: ....................................... Telèfon 2: ............................... Corre
Banc/Caixa:...................................................................................

Tiquets

Titular del compte: ......................................... NIF: ...................................

TIQUET 1 DIA 30 min
(a partir de les 8:20h o fins les 17:35h)

2,5€

Núm. de compte IBAN:
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4€

TIQUET 1 DIA 1 hora

Vàlids per a ambdós serveis. Adquiribles directament a
permanències. Pagament en efectiu (no cal formalitzar
inscripció).

Indiqueu l’opció desitjada:
 ACOLLIDA MATINAL - 1 HORA
 ACOLLIDA MATINAL - 30 MIN

INSCRIPCIONS (mes complet)

RECORDA:

Si has d’utilitzar el servei molt sovint, INSCRIU-TE
A LA OPCIÓ DE MES COMPLET.

* Es cobrarà la meitat de la quota del mes de setembre en
inscripcions de mes complet.

Omple la butlleta i diposita-la a la bústia de
l’administració abans del 12 de setembre (no es
possible combinar els serveis de matí i de tarda).
També pots fer-ne ús de forma esporàdica
mitjançant l’adquisició de TIQUETS SOLTS
directament al servei de permanències.

 PERMANÈNCIES DE TARDA - 1 HORA

* Per aquells que vulguin fer ús de la guarderia durant el mes
de setembre i domiciliar els rebuts, ho poden fer des del dia
12 i se’ls cobrarà el rebut junt amb el del mes d’octubre.
* És molt important respectar els horaris d’entrada i sobretot
de sortida per tal d’afavorir el bon funcionament de l’activitat
i respectar els horaris de treball del monitor/a.
* Cal acollir-se a una de les dues opcions (inscripció de mes
complet o tiquets solts). No es faran quotes alternatives.
* Observeu que els divendres NO hi ha guarderia de tarda.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
C/ Sant Elies, 21 2-1 08006 Barcelona
93 284 02 22 / catalunya@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

 PERMANÈNCIES DE TARDA - 30 MIN
Data: ______ / ______ / ______
Signatura del pare/mare/tutor/a:

És possible que durant la realització de les activitats es facin fotografies d’ús pedagògic destinades
a la difusió educativa no comercial. En cas de no estar conforme, marqui la casella 
Firmant aquesta butlleta, autoritzo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) cobri del compte
detallat més amunt les quotes de les activitats en què inscric al meu fill / a, ACTIVA es reserva el
dret a cobrar un recàrrec sobre aquells rebuts impagats que hagin estat retornats pel banc. ACTIVA
us informa que les vostres dades personals s’incorporaran a un fitxer d’aquesta entitat denominat
Clientes Servicios Formación. També us informem que les dades dels alumnes s’incorporaran al
mateix fitxer. La finalitat de recollir aquestes dades és la gestió de la vostra relació com a client
d’ACTIVA l’enviament d’informació que us pugui interessar, així com la prestació del servei als
alumnes. La informació recollida Clientes Servicios Formación només es comunicarà a
l’Administració Tributària i a les entitats bancàries a efectes del compliment de les obligacions de
pagament. Les informacions personals dels alumnes mai no es cediran a terceres entitats. L’adreça
de contacte serà Avinguda de Portugal número 39, 1r c, 26.001 de Logroño, on es podran exercir
els drets d’accés, cancel·lació i oposició previstos per la llei.

