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DE 16:30 A
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DE 16:30 A
17:45

DE 16:30 A
17:45

FULL DE PREINSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2016/2017:
INICIACIÓ DANSA-PREBALLET  /  IOGA  /  TALLER ARTÍSTIC

Obrim el període d'inscripcions de places per l'alumnat de l'escola Miquel Martí i Pol de Viladecans de les activitats
extraescolars de:
- INICIACIÓ A LA DANSA- PREBALLET  ( Acadèmia Le Bal)
- IOGA (Vivea)
- TALLER ARTÍSTIC (delamadelalourdes).

El primer període de preinscripció será fins el proper 21 de Juny (últim dia d'escola). Els alumnes que facin la
preinscripció en aquest termini tenen prioritat en la formació de grups, tenint en compte que en tots hi ha un màxim i
un mínim per a la realització de l'activitat . Una vegada acabat el termini es comunicarà a les families si el grup
sol.licitat ha sortit. Hi haurà un segon termini d'inscripcions del 12 al 21 de Setembre, ambdos inclosos, que tindràn
opció sobre les places sobrants de les inscripcions del mes de Juny.

A continuació us demanem la informació necessària per a cumplimentar la preinscripió. Per algun cas especial o si
teniu dubtes contacteu amb nosaltres a info@ampamiquelmartipol.es.

Nom Alumne Curs 16-17 Nº Soci (Si en té)

Adreça de correu electrònic Nº telèfon

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Taller Artístic 5è-6è

(Delamadelalourdes)
Taller Artístic 5è-6è

(Delamadelalourdes)
 

Taller Artístic 3r-4t *
(Delamadelalourdes)

Taller Artístic   1r-2n *
(Delamadelalourdes)

Ioga 1r-3r
(Vivea)

Ioga   4t- 6è
(Vivea)

Ioga Familiar  P3-P5
(Vivea)

In. Dansa- Preballet    P3-P5
(Academia Le Ball)

In. Dansa- Preballet    P3-P5
(Academia Le Ball)

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, heu rebut aquest correu perquè les vostres dades personals han estat recollides per mitjà d'un
formulari o sol·licitud, incorporades a un fitxer del qual és responsable l'AMPA CEIP Miquel Martí i Pol de Viladecans, per dur a terme una gestió correcta dels socis, usuaris o
entitats relacionades amb els serveis que ofereix l'AMPA i mantenir-vos informats dels productes i serveis relatius a l'activitat que desenvolupa l'AMPA i que us puguin interessar.
De la mateixa manera, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, davant l'AMPA CEIP Miquel Martí i Pol, Avinguda Jocs
Olímpics, S/N. 08840 VILADECANS (Barcelona). Adreça de correu electrònic: ampammp.viladecans@gmail.com.

Signatura mare/pare o tutor legal DNI o NIE


