GRUPS REDUÏTS I HOMOGENIS (8 -12 alumnes)
SEGUIMENT PERSONALITZAT DE L’ALUMNAT I PROVES DE
NIVELL PERIÒDIQUES
PROFESSORAT QUALIFICAT I AMB EXPERIÈNCIA
PRESÈNCIA PERIÒDICA D’UN AUXILIAR DE CONVERSA
NATIU
CERTIFICACIÓ DELS PROGRESSOS AMB EXÀMENS
OFICIALS
(University of Cambridge, DELF/DALF,

Goethe Institut)

TUTORIES I INFORMES PEDAGÒGICS TRIMESTRALS
NEWSLETTER MENSUAL

CURS 2018-2019
De l’1 d’octubre al 15 de juny
(Per alumnes d’infantil, primària i secundària )

CALENDARI D’ESDEVENIMENTS ESPECIALS I PROGRAMA
COMPLEMENTARI: visionat de pel.lícules, tradicions i
festivitats, manualitats, English Club…
C/Mallorca 221 3º 2ª 08008 Barcelona
93 284 02 22 / extraescolars@activa.org
www.activa.org

ANGLÈS, FRANCÈS I
ALEMANY

ActividadesFormativas

ActivaRedes

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

ALEMANY

ESCOLA D’IDIOMES (curs 2018-2019)
Dies

Horari

Quota

5è i 6è de primària

dl. i dc.

17:00h - 18:00h

51€

ESO

dv.

15:00h - 16:30h

43€

INSCRIPCIÓ
L’Escola d’Idiomes Concepcionistes - Activa és una escola de
llengües establerta a les instal·lacions del Col·legi Madres
Concepcionistes i està oberta a alumnes de totes les edats, així
com a veïns o amics de l’escola.

Ompliu la butlleta d’inscripció i entregueu-la a la portería de
l’escola.
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: Període d’inscripció obert fins al 21 de
setembre.
MATRÍCULA: Totes les activitats tenen una matrícula de 50€ que es
carregarà juntament amb el primer rebut. Inclou tot el material i
activitats complementàries.

ANGLÈS

Dies

Horari

INFANTIL (P3)

dc.

17:00h – 18:00h

26€

INFANTIL (P4-P5)

dc.

17:00h – 18:00h

26€

STARTERS (1r i 2n primària)

dl. i dc.

17:00h – 18:00h

51€

MOVERS (3r i 4t primària)

dt. i dj.

17:00h – 18:00h

51€

FLYERS (5è i 6è primària)

dl. i dc.

17:00h – 18:00h

51€

dc.

15:00h – 16:30h

43€

dc.

15:00h – 16:30h

43€

KET/PET/FIRST ESO*
PET/FIRST BATXILLERAT*

Quota

*Els alumnes d’ESO i batxillerat portaran a terme una prova de
nivell una setmana abans de l’inici de l’activitat. Els informarem
degudament.

FRANCÈS

Dies

Horari

Quota

5è i 6è de primària*

2dies

Horari migdia (2h)

51 €

ESO*

1 dia

Horari migdia (1,5h)

43 €

BATXILLERAT*

1 dia

Horari migdia (1,5h)

43 €

*Horaris a confirmar al mes de setembre.

FORMA DE PAGAMENT: Quotes mensuals, domiciliació bancària el
dia 5 de cada mes a partir de les dades bancàries facilitades a la
butlleta.

(Retallar per la línia lateral i entregar degudament emplenada en
MAJÚSCULES i signada a la porteria de l’escola)

ESCOLA D’IDIOMES CONCEPCIONISTES-ACTIVA
DADES DE L’ALUMNE/A:
1r cognom:……………………………………………………………….........
2n cognom:……...……………………………………………….………........
Nom:……....…………………………………………………………..….........
Data de naixement….... /........ /………..
Curs de l’alumne 2018/19…….Etapa:  E.I.  E.P.  ESO BATX.
Escola de l’alumne: ............................................................................
Domicili:…………………………………………………………………………
…………………..…….…. Població………………………….………….......
Província………………………………….………..C.P………………..…....
Telèfon 1……………………………. Telèfon 2…………………………. ....
E-mail………………………………………………………………………......

REUNIÓ INFORMATIVA
18 de setembre a les
17:15h
A la sala d’actes de l’escola

Banc/Caixa………………………………………………………………….....
Titular del compte…………………………………………………………......
NIF………………………………............................................................
N. compte IBAN
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

IDIOMA

DIES

HORA

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 (8,5 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.

PER A MÉS INFORMACIÓ: ACTIVA – C/Mallorca 221 3º2ª 08008 Barcelona / 93 284 02 22 / extraescolars@activa.org

CONSIDERACIONS DE L’ALUMNE/A a tenir en compte (al·lèrgies,
títols oficials d’idiomes, etc.):
DATA: ______ / _______ / ________
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

