
Les inscripcions  a les activitats són  anual i els pagaments seran  mensuals    
excepte  en el cas de la piscina  que seguirà sent trimestral i es farà per abançat. 
Si algú vol donar-se de baixa  d'una activitat podrà fer-ho al final de cada trimestre 
natural  (desembre i març) mitjançant correu electrònic. 
Les activitats extraescolars del curs estan planificades d'octubre a juny per tant 
aquest últim mes no serà possible donar-se de baixa. 
Si algú vol apuntar-se a alguna activitat nova podrà fer-ho al principi de cada mes  
sempre que hi hagi places disponibles. 
El mínim de nens  per poder fer l'activitat és de 10. Si alguna activitat queda 
anul·lada es comunicarà a les famílies afectades i es valorarà si s'incrementa el preu 
o s'anul·la. 
Els rebuts  es cobraran entre el dia 5 i el 10 de cada mes  per domiciliació  bancària. 
Els rebuts retornats  més les despeses (3€) aniran a cà rrec del titular del 
compte  
 
 .INFORMACIÓ D'ALGUNES ACTIVITATS: 
 
- Menjajocs : Dirigit als més menuts. Es realitzen jocs, manualitats i es proporciona 
un espai acollidor durant el migdia. Es pot fer per dies esporàdics pagant 3€ a la 
responsable de l'acollida (Betlem), però només per aquells infants que no es quedin 
sempre a dinar. 
- Acollida:  Es pot fer per dies esporàdics sense previ avís. Preu 3€ dia. Lloc: al 
gimnàs. 
- L'anglès i l'speaking:  Les classes d'anglès les fa la Marta Graus, Aquest curs es 
farà els grups per cursos sempre i quan hi hagi suficients inscrits. S'introduirà un 
llibre per seguir les classes amb més facilitat. Aquest llibre l'haurà de comprar cada 
família on especifiqui la professora a l'inici de l'activitat. 
- Robòtica educativa:  Construcció de robots que posteriorment programarem en 
entorns informàtics. 
- Zumba:  A la franja del migdia, mitja hora d'activitat, per primària. 
-Tallers en anglès:  Es tracta d'un espai al migdia on els infants poden desenvolupar 
la seva creativitat en tallers de plàstica dirigits en anglès. 
-Alemany:  L'any passat vam arrencar aquesta activitat en la qual els/les alumnes 
tenen la oportunitat de prendre contacte amb aquesta llengua. 
 
NOVETATS : 
 
-Multiesports:  Aquest any volem tornar a arrencar l'activitat de multiesports que fa 
uns anys va tenir molta participació. És una activitat en la qual els infants podran fer 
un tast de diferents esports ( running, bàsquet, esports de raqueta, jocs...). Es faran 
dos grups d'edat amb dos monitors/es i ha d'haver-hi un mínim de 8 nens/es per grup 
per tal de tenir un funcionament òptim. 
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Per més informació estem 

 a la vostre disposició. 

Betlem Malo 676.10.70.50. 
Mònica Subirana 636.23.45.86 

detotscolors@hotmail.com 

ENTREGAR AQUEST FULL 
D'INSCRIPCIÓ 

ABANS DEL 21 DE 
SETEMBRE 

AL/LA TUTOR/A, 
 A LA BETLEM 

O A LA MÒNICA 

  INICI DE LES 
ACTIVITATS 

 L´ 1 

D'OCTUBRE 



 

 

ACTIVITAT 

 

DURADA 

 

PREUS 

Marca  
amb una      
X 

Acollida matinal Servei diari 25€ Mes  

Futbol infantil 1 hora setm. 15€  Mes  

Futbol primària 2 hores setm. 29€  Mes  

Ceràmica p5 a 6è 1 hora setm. 15€  Mes  

Teatre  45' els petits 15€  Mes  

Piscina infantil** 1 hora setm. 49,50€ trimestral  

Multiesports P5 a 6è* 1 hora setmana 15€  Mes  

Piscina primària** 1 hora setm. 42€ trimestral  

Anglès de P3 a 6è 1 hora setm. 22€  Mes  

Alemany 1  hora setm. 22€  Mes  

Robòtica Educativa P5 a 6è 1hora i mitja setm. 45€ Mes  
 
*Es faran dos grups, de P5 a 2n i de 3r a 6è. Ha d'haver-hi un mínim de 8 nens/es 
inscrits/es per grup. 
**El preu de l'activitat s'ha augmentat en un euro degut a la pujada prevista des del 
Tossalet. 
 

 

Menjajocs p-3 a p5 Diari 28€  Mes  

Tallers en anglès (1r a 6è) 1 dia set. 30'dia 12€ Mes  

Zumba (1r a 6è) 30' 12€ Mes  

Ordinografia (3r a 6è) ½ hora setm. 11€  Mes  

Speaking primària ½ hora setm. 12€  Mes  
 

 

 

Nom i Cognom del/de la nen/a: 

Adreça: Nº: Pis: 

Població: C. Postal: 

Data naixement:                                                         Curs: Escola: 

Direcció correu electrònic: 

Telèfon 1 i qui és: 
 

Telèfon 2: Telèfon 3: 

Nom dels pares i/o tutors legals: 

Qui el vindrà a buscar: 

 

Nº de compte IBAN:  

DNI: 

Nom del titular:                                                                
 

Autoritzacions  
 

En/na__________________________________________________________ amb 

DNI_______________________com a _______________________d'en/de na 

________________________________________________________ 

 
Autoritzo a participar en l'activitat de referència. Igualment, em declaro coneixedor de la 
normativa i condicions de participació i del projecte educatiu, acceptant-les mitjançants l'acte 
d'aquesta signatura. 
Autoritzo la domiciliació bancària pel pagament dels rebuts a l’Entitat Bancària, i número de 
compte corrent apuntats. 
Autoritzo al/la meu/meva fill/a a sortir de l'escola acompanyat/da del monitor/a de les activitat 
extraescolar apuntades per tal de poder-la realitzar de manera adequada. 
I alhora consento expressament i autoritzo a DeTotsColors per a què tracti i cedeixi les dades 
que volutariament facilito, i per a què pugui realitzar i publicar les imatges del participant, 
d'acord amb el tractament i finalitat que s'indica en aquest mateix imprès. 
                      

  Signatura del titular de compte i del pare mare o  tutor legal   

 

                                     ______________, _______ de _______________del ________                                  

 

Activitats tarda  

Activitats migdia  

Dades personals que cal omplir 


