M’apunto al Servei d’Acollida:

Inscripció Extraescolars
AMPA Llobet
Curs 2015-16

Indiqueu clarament l’opció que més us interessi:

Entrega fins el 24 de setembre a la bústia de l’AMPA, per
correu electrònic a activitatsampallobet@gmail.com o bé
presencialment a Sandra Calvo, coordinadora d’extraescolars.

OMPLIR UNA BUTLLETA PER PARTICIPANT EN
MAJÚSCULES
Dades personals
Cognoms i Nom
Telèfons
Correu electrònic
Curs

Classe

Germans a l’escola

Sí

No

A

B

C

Fan alguna activitat de l’AMPA?
Sí
No

M’apunto a les següents activitats extraescolars:

De manera fixa
Dies de la setmana
Indiqueu amb X
Matí (M) / Tarda (T)
Indiqueu M / T
1 hora / ½ hora
Indiqueu 1 o ½
De manera
esporàdica
Indiqueu amb X

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Si només fareu ús del Servei d’Acollida, igualment heu d’entregar
aquesta butlleta abans del 16 d’octubre, tal i com s’indica a les
instruccions.
El pagament del Servei d’Acollida serà mensual i via domiciliació
bancària, igual que la quota anual de soci. Per això es
imprescindible que ens hagueu entregat el full d’inscripció/renovació
de socis de l’AMPA que conté l’Autorització d’Ordre SEPA
degudament signada, el model del qual es va entregar junt amb la
documentació per la matriculació dels alumnes d’aquest curs.
Per aquelles famílies que no vau entregar aquest document junt
amb la sol·licitud de matrícula de l’escola, podeu demanar l’imprès a
secretaria, a la coordinadora d’extraescolars o bé descarregar-lo a
la nostra web.

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

QUANTITAT A INGRESSAR ABANS DEL 16 D’OCTUBRE
................ € de la quota de l’activitat inscrita

AMPA ESCOLA SALVADOR LLOBET
BANC SABADELL of. Av. del Parc – Granollers
IBAN: ES57 0081 1559 2800 0122 5024
No us oblideu de posar el nom de l’alumne i l’activitat
Guardeu el comprovant de pagament per lliurar-lo junt amb aquesta
butlleta.

Per aquelles famílies que utilitzeu el servei d’acollida de forma
esporàdica, us recordem que ara també podeu abonar el servei en
efectiu, mitjançant tiquets, directament a les monitores del servei.

