DOCUMENTS A ADJUNTAR:
FOTO CARNET

FOTOCÒPIA VACUNES

FOTOCÒPIA CATSALUT

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-2018
CENTRE MONTSERRAT-XAVIER

Foto

FULL D’INSCRIPCIÓ
NOM

1r COGNOM

2n COGNOM

1. DADES DE L’INFANT
Data de naixement ___/___/_____
Domicili_________________________________________________nº________Escala____Pis____Porta___
Codi postal____________Població______________________________Telf. de Casa____________________
Telèfon mòbil del nen/a (si en té)_________DNI del nen/a____________Curs escolar actual______Lletra classe___
Telèfons Mòbils_________________________________ Telèfon Feina ____________________________
Correu electrònic familiar_________________________________________________________________
Escola___________________________________Núm. CATSALUT___________________________________

ACTIVITAT ESPORTIVA

Quina? _________________________________________ QUOTA (mes): 34€

ACTIVITAT ARTÍSTICA:

Quina?__________________________________________QUOTA (mes): 33€
PETIT GRAN MÚSIC QUOTA (mes): 20€

ACTIVITAT LÚDICA:
RACÓ DEL JOC
ESPLAI LA LLUNA

QUOTA (mes): 46,50€
QUOTA (trim.): 36€
QUOTA ASSEGURANÇA 40€ (*)

2. DADES BANCÀRIES
En cas de ser la primera vegada que feu activitat o haver canviat de número de compte s’ha d’adjuntar
el document SEPA amb la fotocòpia del DNI del titular del compte bancari.
3. AUTORITZACIÓ i CONFORMITAT
En/na ________________________________________________ amb DNI _________________, com a tutor
legalment reconegut de en/na _____________________________________________ l’autoritza a participar
a les activitats que organitza el Centre Montserrat-Xavier, i confirma conèixer la normativa de les seves
activitats que en el darrera d’aquest document hi consta.

Signatura pare/mare/tutor/a

(*) La QUOTA D’ASSEGURANÇA és només pels infants de fora de l’Escola.
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NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
DEL CENTRE MONTSERRAT-XAVIER
-

El pagament de les quotes s’haurà d’efectuar mitjançant domiciliació bancària.

-

Les baixes s’han de comunicar presencialment a secretaria com a màxim la segona setmana del
mes, si no es comunica presencialment la quota es cobrarà normalment. La quota corresponent al
mes de juny no es retornarà, ja que aquests diners es destinen en concepte de fons de maniobra.

-

Tenir dos rebuts impagats durant el curs, suposarà la baixa automàtica de l’activitat.

-

Un cop finalitzat el període d’inscripcions, passarem el rebut del mes de juny del curs entrant pel
banc, a mode d’inscripció, aquest rebut no es retornarà en cas que l’infant es doni que baixa.

-

A partir de 3r de Primària, es cobrarà 8€ a totes les famílies dels infants inscrits als equips de futbol
destinats a cobrir el cost de la fitxa del jugador/a a la Lliga del Consell Escolar de Barcelona en el
tercer pagament de l’activitat des del moment que s’inscrigui.

-

No es podrà apuntar a un nen/a a dues activitats que es duguin a terme al mateix horari: implicarà
l’anul·lació de les dues places.

-

En cas que tingueu algun rebut pendent de les activitats del curs anterior no podreu formalitzar la
inscripció del nou curs fins a fer efectiu el pagament d’aquest a Secretaria.

-

El Centre Montserrat-Xavier es reserva el dret d’anul·lar i/o canviar d’horari una activitat pel bé del
seu propi funcionament.

-

Les places de les activitats són limitades.

-

L’activitat s’ha de fer complerta i la quota és la indicada en el llibret d’activitats.

-

Tot grup d’activitat extraescolar obert amb el número mínim de nens i nenes establert, s’exposa a
ser tancat en el cas que algun dels seus integrants sigui baixa.

-

A les activitats de primera hora, els monitors/es del Centre Montserrat-Xavier passen a buscar els
infants de p3 a 1r i els porten a la Sala Mozart i els de 2n els porten al Menjador a berenar el que
portin de casa.
Qualsevol nen/a que no estigui inscrit a les activitats del Centre, no es podrà quedar a les
instal·lacions de l’escola fins més tard de les 17:15h. A partir d’aquesta hora l’escola tanca les seves
portes. Ho volem remarcar ja que ni el Centre ni l’escola es poden fer responsables de cap nen o
nena que no estigui inscrit a les activitats d’aquell dia. Tots els infants sols a partir d’aquesta hora o
que estiguin jugant pel pati aniran a fer l’activitat del Racó del Joc i quan el recolliu haureu d’abonar
el cost de l’activitat.

-

Els nens i nenes que tinguin activitats a partir de les 18:30h en endavant, no podran entrar al Centre
fins 15 minuts abans de la seva activitat ja que la porta romandrà tancada.

-

Les activitats del Centre són a porta tancada, si és que no hi ha un previ avís dels monitors o
monitores. Així doncs, els familiars hauran d’abandonar les instal·lacions de l’escola a les 17:15h. La
porta romandrà tancada fins 10 minuts abans de la finalització de l’activitat, moment en què es
tornaran a obrir les portes. Pel bon funcionament i coordinació de les activitats, preguem la màxima
puntualitat a l’hora de recollir als vostres fills i filles.

-

El Centre Montserrat-Xavier i els seus monitors i monitores NO ens fem responsables dels objectes
personals perduts durant les activitats. Si durant el curs perdeu alguna peça de roba, motxilla,
carpeta... preguem que us dirigiu a la Consergeria del Centre Montserrat-Xavier per tal de recuperarla. A causa de l’acumulació d’objectes perduts, cada trimestre es portarà la roba a una associació de
beneficència.

