–
INSCRIPCIONS dies 18, 19, 20, 21, 22 de setembre de 17h a 19h
Centre Montserrat-Xavier (C/Ermengarda, 11.25)

Llegenda activitats:
Guitarra

Tabalada

Teatre

Futbol Sala

Esplai La Lluna
1r ESO

Pre-infantil: dl i dc 19:30h-20:30h.

dc 18-19:30h

dv 17:30h-19:15h.

dv 17:30h-19:00h.

dissabtes 16:30-19:30h

2n ESO
Infantil: dt i dj 20:30h-21:30h.

dc 18-19:30h

dv 17:30h-19:15h.

dv 17:30h-19:00h.

dissabtes 16:30-19:30h

3r ESO
Cadet: dl i dc de 20:30h-21:30h.

dc 18-19:30h

dv 17:30h-19:15h

: dv 17:30h-19:00h

dissabtes 16:30-19:30h

4t ESO
Cadet: dt i dj 20:30h-21:30h.

dc 18-19:30h

dv 17:30h-19:15h.

: dv 17:30h-19:00h.

dissabtes 16:30-19:30h

1r Batxillerat
Juvenil: dl i dc 21:30h-22:30h.

: dv 17:30h-19:00h.

dv 17:30h-19:15h.

2n Batxillerat
Juvenil: dt i dj 21:30h-22:30h

: dv de 17:30h-19:00h.

dv 17:30h-19:15h.

Preus

Normativa

Guitarra........................33€/mes

- L’horari d’inscripcions serà de 17h a 19h de la tarda del dilluns
18 al 22 de setembre. Les llistes indicant si un nen/a ha entrat a
les activitats sortiran el dimecres 27 de setembre penjades a la
cartellera del Centre situada al porxo.

Teatre...........................33€/mes
Tabalada......................33€/mes
Futbol Sala...................34€/mes
Esplai La Lluna......36€/trimestre
Quota anual d’assegurança......40€
(infants que són d’una altra escola)

Procés d’inscripció
Dirigir-se a la zona d’inscripcions (menjador) els
dies 18, 19, 20, 21 o 22 de setembre amb els
següents documents:

 Full d’inscripció omplert i
 Fotografia carnet de l’infant
 Fotocòpia Catsalut
 Fotocòpia Carnet de Vacunes
En cas de ser la primera vegada que feu
activitat o haver canviat de número de
compte:
 Document SEPA omplert
 Fotocòpia del DNI del titular del
compte bancari
Només si veniu d’una altra escola, a part dels
documents anteriors, cal també:
 Fitxa mèdica omplerta

- Qui hagi fet l’activitat el curs passat fins al mes de juny té la
plaça assegurada però ha de fer igualment la inscripció.
- L’assignació de places als infants nous es farà per sorteig on
tenen preferència els nens/es de l’Escola Joan Pelegrí.
- Un cop finalitzat el període d’inscripcions, passarem el rebut
del mes de juny del 2018 pel banc, a mode d’inscripció, aquest
rebut no es retornarà en cas que l’infant es doni de baixa.
- 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.
- 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. S’efectuarà en el tercer pagament de l’activitat des
del moment que s’inscrigui.
- En cas que tingueu algun rebut pendent de les activitats del
curs 16-17, o anteriors, no podreu formalitzar la inscripció 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.

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Horari de secretaria:
de dl a dv de 17h a 19.30h
Adreça: Ermengarda, 13 – 25
08014
Barcelona
Telèfon: 93.426.25.25
E-Mail: cmx1904@gmail.com

- Les baixes s’han de comunicar presencialment a secretaria
com a màxim la segona setmana del mes. 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.
- El pagament de les quotes s’haurà d’efectuar mitjançant
domiciliació bancària.

