
 

 

AMPA Escola Mare de Déu Dels Socors 

                              
La condició per participar en aquesta activitat és ser soci de l’AMPA.  

(Quota: 22€) 

 
ACOLLIDA MATINAL CURS 2017-18 de 8 h a 9 h (Inici dimarts 12 setembre)  
Cada dia, de dilluns a divendres per a tots els alumnes, s’obrirà l’escola a les 8 h. És un servei pensat per als pares i mares que 

vulguin deixar els seus fills abans de les 9 h. sota la supervisió d’un monitor. S’hi realitzen diferents activitats lúdiques 

adequades a l’edat dels alumnes que componen el grup (jocs de taula, contes, joc lliure, jocs dirigits i esmorzar si en porten) 
 

Preu mensualitat: 45 euros/mes (germans 40) . Eventuals: 5 euros/dia. Informació: Tèl. 609.859.951 (Joan) 
 

Nom i cognoms alumne/a:__________________________________________________________________________ 

 
Tèl:____________________________Mòbil:_______________________________________________ Curs:_______ 

 
Banc o Caixa (IBAN):_______________________________________________________________________________ 

 
Nom i cognoms pare, mare o tutor:__________________________________________________________________ 

 
En cas d’al·lèrgies, intoleràncies, malalties indiqueu si us plau:_____________________________________________  

Signatura Pare, Mare o Tutor  
 
 
 
 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informem que totes les dades aquí expresades són 

per ús exclusiu i intern de l’Ampa del Ceip Mare de Déu dels Socors, i que no s’en farà cap tipus de difusió ni ús fraudulent.  
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