Acollida i aula d’estudi
tarda mes de setembre
Curs 2020 - 2021
Benvolgudes famílies
Com tots sabeu, les activitats extraescolars començaran al mes d’octubre, per aquest motiu l’AMPA te previst oferir a totes
les famílies el servei de acollida de tarda des del dia 14 al 30 de setembre de 16:45 a 18:15h.
Disposeu de diferents franges horàries: fins les 17hs, 17:15hs o 18:15hs.
Si alguna família ha d’utilitzar aquest servei esporàdicament, té diferents vies per a comunicar-ho:
o Telefònicament: trucant als números 93 721 08 00
o Per correu electrònic a: ampa@ampapurisalas.cat
o Posant una nota al/la tutor/a.
Per a fer la inscripció haureu d’omplir aquest full i dipositar-lo a la bústia de l’AMPA o enviar-nos-el per correu electrònic a:
ampa@ampapurisalas.cat abans del dia 6 de setembre.
La sortida dels infants després de l’acollida serà per la porta de Sant Quirze Jardí.
Aquest servei no es portarà a terme si no hi ha un mínim de 12 inscripcions.

_________________________________________________________________________________

Acollida i aula d’estudi mes de setembre
Curs 2020/ 2021

Nom i cognoms __________________________________________________________________
Qui recollirà a la sortida? ___________________________________________________________
(Marqueu amb una X si és tota la setmana i la data si és esporàdic dies concrets)

DATES
Del 14 i 18
de setembre
Del 21 al 25
de setembre
Del 28 al 30
de setembre

HORARI
16:45 a 17:15h
16:45 a 17:45h
16:45 a 18:15h
16:45 a 17:15h
16:45 a 17:45h
16:45 a 18:15h
16:45 a 17:15h
16:45 a 17:45h
16:45 a 18:15h

PREU SETMANA
6€
11€
15€
6€
11€
15€
5€
8€
15€

MARQUEU X

PREU ESPORÀDIC
4€
4,50 €
5,50 €
4€
4,50 €
5,50 €
4€
4,50 €
5,50 €

POSEU DIA

Protecció de dades: En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informen
que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer “Registre associats” del qual és responsable l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’Escola Purificació Salas. La finalitat del fitxer és la gestió del registre d’associats i la gestió econòmica de les activitats que es gestionen a través de
l’associació. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la normativa vigent. Per exercir
aquests drets heu d'enviar un correu electrònic a ampa@ampapurisalas.cat o emplenant i signant el registre que us facilitaran al despatx de l’AMPA. La cancel·lació de
les dades impossibilita l’alta com a soci a l’AMPA. Número de Registre 214000066-L.

