Vic, 9 de juny del 2017

L’Escola d’Idiomes és un projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en horari
extraescolar dirigit a alumnes de totes les etapes educatives i a adults.
Els alumnes que participin a l’Escola d’Idiomes Escorial Vic-Activa tindran la possibilitat
de millorar el seu nivell en d’idiomes en grups reduïts i homogenis.

IDIOMES I HORARIS PER AL CURS 2017-2018

Quota

Dt.

Horaris
14h a 15h

dt.- dj.

17h a 18:15h

47€

dl.- dm.

14h a 15h

47€

dl.- dm.

17h a 18:15h

47€

dt.- dj.

14h a 15h

47€

dt.- dj.

17h a 18:15h

47€

dt.- dj.

14h a 15h

47€

dt.- dj.

17h a 18:15h

47€

ESO i BATX**

Dm.

15:15h a 17h

52€

Adults**

Dj.

20:30 a 22h

52€

ANGLÈS

Dies i Horaris

ED. INFANTIL (P3-P4-P5)
ED. PRIMÀRIA (1r i 2n)
ED. PRIMÀRIA (3r i 4t )
ED. PRIMÀRIA (5è i 6è)

28€

**Prova de nivell a www.activa.org

OPCIÓ: 1 dia/ setmana: Quota 28 €/mes. El dia escollit és el primer de la setmana (exemple: dl –
dm 1/setmana: dilluns).
Dies

Horaris

Quota

Dimecres

17:15- 18:45h

52€

Dies i horaris

Horaris

Quota

ED. PRIMÀRIA (5è i 6è)

Dt.- dj.

17:15h - 18:15h

55€

ESO i BATX*

Dm.

17:15h - 18:45h

52€

ALEMANY
ESO i BATX*

FRANCÈS

*Grups d’ESO i Batxillerat organitzats per nivell.

INSCRIPCIÓ
Empleneu la butlleta d’inscripció i entregueu-la a la secretaria de l’escola.
1r PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: Fins al 30 de juny (es cobrarà la matrícula el 15 de juliol).
2n PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: Per als grups amb places disponibles, s’obrirà un nou període
d’inscripció de l’1 al 22 de setembre (es cobrarà la matrícula juntament amb el primer rebut a
l’octubre).

MATRÍCULA: 50€. Inclou tot el material i activitats complementàries. (Es cobrarà junt amb el rebut
del mes).
FORMA DE PAGAMENT: Quotes mensuals, domiciliació bancària el dia 5 de cada mes a partir de
les dades bancàries facilitades a la butlleta (octubre es carregarà a meitat de mes).

NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’IDIOMES
• És necessari un mínim de 8 inscripcions per grup per tal d’iniciar l’activitat.
• La inscripció s’entén per cursos sencers (8 mensualitats). En cas de voler causar baixa
durant el curs, s’ha de comunicar i justificar a ACTIVA abans del dia 20 del mes anterior
a la baixa per tal de no emetre rebut. L’import de la matrícula no serà retornat en cas
que l’alumne es doni de baixa.
• L’assistència a las classes és obligatòria. Quan els alumnes hagin de faltar, caldrà
justificar l’absència. Ens posarem en contacte amb les famílies a partir de dues faltes
injustificades consecutives, o en cas d’absències reiterades.
• ACTIVA es reserva el dret a reorganitzar grups i activitats en funció del número
d’inscripcions i/o coneixements dels alumnes amb la finalitat de poder donar el millor
servei.
• Les places són limitades i es reservaran per ordre d’inscripció.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ESCOLA D’IDIOMES (curs 2017 – 18)
VEDRUNA L’ESCORIAL VIC
DADES DE L’ALUMNE
1r cognom………………….…………….… 2n cognom…………………………..…… Nom…………………………….…………
Data de naixement.…… / ……. / ……… Curs ____ - lletra ( ___ )

E. I.

E. P.

ESO

Batxillerat

Adult

Domicili...................................................................................................................................................................................
Codi postal………………. Població…………………………………………………… Província .......................................................
Telèfon 1……………………………. Telèfon 2…………….. ……….Correu electrònic ..................................................................
Banc/Caixa……………..……. N. de compte IBAN __ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Titular del compte………………………………………………………………………..… … NIF del titular ____________________ - __
IDIOMA

Data:

DIES

HORARI

Firma del pare/mare/tutor/a

És possible que durant la realització de les activitats es facin fotografies destinades a la difusió educativa d’Activa. En cas de no estar conforme, marqui la casella
Firmant aquesta butlleta autoritzo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) cobri del compte estipulat més amunt les quotes de les activitats en què inscric el meu
fill o la meva filla. ACTIVA es reserva el dret a cobrar un recàrrec sobre aquells rebuts impagats que hagin estat retornats pel banc. ACTIVA els informa que les
seves dades personals s’incorporaran al fitxer d’alumnes amb la finalitat de poder gestionar docent i econòmicament les activitats. En cas de cessió de la imatge,
les seves dades s’incorporaran al fitxer de xarxes socials amb la finalitat de gestionar la fan page. La informació recollida només es comunicarà a l’Administració
Tributària i a les entitats bancàries a efectes del compliment de les obligacions de pagament. Les informacions personals dels alumnes no se cediran sota cap
concepte a terceres entitats. Pot exercir els seus drets ARCO a l’avinguda Juan Carlos I nº 20, 50009 de Saragossa o a info@activa.org.

