
 
      
 
 

FULL D’INFORMACIÓ A L’ACTIVITAT:  

 
NOM DEL NEN/NENA: 
 
CURS ESCOLAR 2017-18:      DATA DE NAIXEMENT: 
 
NOM DEL PARE/MARE/TUTOR: 
 
DNI DEL PARE/MARE/TUTOR:    TELÈFON DE CONTACTE: 
 
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
 
FIRMA I DATA : 
 

Dimecres 13:50h – 14:50h          Alumnes de 1r i 2n de Primària (OLIVER) 

Dimecres 13:50h – 14:50h          Alumnes de P4 (EMMA)  
Dijous 13:50h – 14:50h          Alumnes de P3 (SAM) 

Dijous 13:50h – 14:50h         Alumnes de P5 (EMMA) 

No cal que els nens es quedin a dinar al menjador, per poder fer aquesta 

extraescolar.  

PREU: 48€/mes MATERIAL: 70 €/curs (llibres, maleta, accés a l’aplicació de Kids&Us...) 
El pagament es realitzarà per gir bancari la primera setmana de cada mes. 
 
El procés d’adquisició de la llengua materna que s’inicia en el moment que el nen 
comença a escoltar-la, doncs, com més aviat estigui exposat a una segona o tercera 
llengua més aviat serà capaç d’emprar-la oralment. Kids&Us utilitza una metodologia 
d’aprenentatge basada en el procés natural d’adquisició materna, un procés infal·lible 
que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani. Us recomanem visitar la nostra 
pàgina web per conèixer el mètode amb més profunditat: www.kidsandus.es. 
L’activitat està dirigida als cursos des de P3 fins a 2n de primària (curs 2017/18), però 
el mètode té una continuïtat fins als 18 anys. Es tracta d’una classe setmanal d’una 
hora, que es realitzarà als migdies, s’iniciaria el mes d’octubre de 2017 i finalitzaria el 
mes de juny de 2018. 
 
Les dades que introduireu en aquest full seran emmagatzemades en un sistema 
informàtic segons les necessitats de funcionament de l’activitat. Podeu demanar-ne la 
cancel·lació o rectificació tot i que l’entitat es compromet a no fer-ne cap ús més 
enllà dels estrictament necessaris per a l’activitat per a la qual són sol·licitades. Així 
mateix les dades seran entregades a l’acadèmia Kids&Us Tordera, centre que realitzarà 
l’activitat, per tal que pugui gestionar el curs i els pagaments. 
*** Si teniu alguna pregunta no dubteu a contactar-nos: tordera@kidsandus.es o 
trucar al 695 91 81 81 (Berta). 


