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DEL 17 AL 21 DE JUNY DEL 2019 

Vols divertir-te durant les tardes 
de juny?  

Escola L’Avet Roig  

   

 

 “Sticky Stories” 

 

Per a alumnes des de P3 fins a 6è de Primària 

Pla 

Concilia 
 



 

 

www.activa.org 
 ActividadesFormativas 

 @ActivaRedes 

Per a més informació: 

C/Mallorca, 221, 3r 2a – 08008 Barcelona 

932840222 /catalunya@activa.org  
 

“Sticky Stories” 

JUNY 2019 

Imagina mons, viu fantasíes i col·lecciona 

els cromos de tots els teus personatges 

preferits al teu àlbum d’enganxines! 

 

Aquest any, les històries seran el punt de 

partida de la diversió de cada tarda del 17 

al 21 de juny! 

 

QUI POT ASSISTIR-HI? 
Nens i nenes des de P3 fins a 6è de Primària amb 

moltes ganes de passar-s’ho bé! 

 

QUAN I ON? 
A les instal·lacions de l’Escola de dilluns a 

divendres del 17 al 21 de juny de les 15:30h a les 

17h.  

 

QUOTES I FORMA DE PAGAMENT 
 

Quota única de 35€  

 

El pagament de l’import total es carregarà per 

domiciliació bancària durant el mes de juny de 

2019 .  

 

INSCRIPCIONS 
Empleneu la butlleta d’inscripció i entregueu-la a 

la secretaria de l’escola abans del 29 de maig. 

 

* Els grups es formaran en funció del nombre d’alumnes inscrits. En 
cas de no arribar a un nombre mínim de 10 participants, ACTIVA es 
reserva el dret de no iniciar l’activitat i us informarà degudament. 

* El departament pedagògic d’ACTIVA programa i organitza les 
activitats i temàtiques adaptant-les a les necessitats i demandes 
dels nens/es. 

* Per motius organitzatius, els demanem que respectin les dates 

d’inscripció i pagament.  

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
ENGLISH AFTERNOONS (juny i/o setembre 2019) 

(Retallar i entregar degudament emplenada en MAJÚSCULES i signada a la porteria de l’Escola) 

 

 
Sr/Sra……………………………………………………………………….  

amb DNI………………………………………….. pare/mare/tutor/a i 

Sr/Sra……………………………………………………………………….  

amb DNI…………………….………………… pare/mare/tutor/a de 

L’ALUMNE/A: 

1r cognom…………………………………………………………………..   
2r cognom ………...……………………………………………….………. 
Nom……..…………………………………………………………..………. 
Data naixement….... /........ /………..    

Curs……. (Lletra) …..   E.I.   E.P 

DADES DE CONTACTE I COMUNICACIONS: 

Domicili:…………………………………………………………………….. 
………………………………..Població..………………………………….. 
Província………………………………….……C.P………………..…….... 

Telèfon 1……………………………. Telèfon 2………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………... 

Banc/Caixa………………………………………………………………..... 

Titular del compte…….……………………………………………………...   

NIF……………………………….. 

Núm de compte IBAN per cobrament del Servei: 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

OBSERVACIONS:  

AUTORITZO el meu fill/la meva filla a assistir a les ENGLISH AFTERNOONS 

que tindran lloc a les instal·lacions de L’ESCOLA L’AVET ROIG.  

 

 
Data: 
Signatura del pare/mare/tutor/a                                     Signatura del 
pare/mare/tutor/a 

 

AUTORITZACIÓ FOTOS 

 Mitjançant el marcat de la casella autoritza de manera expressa per poder penjar les imatges captades a 
la web, i perfils socials, com a reflex de les activitats i del desenvolupament del procés educatiu. 
 
Les dades són recollides per dur a terme les activitats educatives sol·licitades, així com les labors 
administratives inherents a les mateixes. Li informem, que amb la signatura del present butlletí, autoritza a 
l'enviament d'informes i documents relatius a l'evolució de l'alumne, així com a l'enviament de butlletins o 
altres documents relatius a activitats que puguin afavorir o promoure l'aprenentatge o perfeccionament de les 
disciplines impartides. Les dades de l'alumnat seran comunicats al centre educatiu a l'efecte d'organització 
dels propis cursos i activitats. Fora d'aquests casos, i excepte les excepcions legalment previstes, no se cediran 
en cap cas a terceres entitats ho dades obtingudes. Les dades seran mantingudes durant el període lectiu del 
curs i el temps necessari per al compliment d'obligacions legals. Podrà exercitar els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació del tractament i la resta reconeguts en la normativa 
vigent davant ACTIVA (Activitats Formatives. S.L.), Avinguda de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja) 
info@activa.org 
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