Full d'inscripció (ompliu en majúscules)
Nom i cognoms:......................................................................
Data de naixement:...................................DNI:.....................
Adreça:......................................................................................
Municipi i C.P.:.......................................................................
Nom Mare/Pare:......................................................................
Mòbil 1:....................Correu 1:................................................
Mòbil 2:....................Correu 2:................................................

En/na......................................amb DNI................. autoritzo al
meu fill/a a assistir al English Summer Anna Mogas 2021
amb les mesures Covid-19. Signatura:

Granollers a........de.............2021
SI PRESA D'IMATGE
NO PRESA D'IMATGE
Demano el vostre consetiment per guardar les vostres dades al meu arxiu i
així mateix sol·licito la seva autoirtzació per oferir productes i serveis
relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar com a client:
Dono el meu consentiment:

Start summer and keep learning!
La inscripció és oberta a tots els nens/es
d'infantil- primària- 1r/2n ESO

Activitats dirigides en anglès
Esports, jocs, manualitats, piscina,
informàtica, ball...

English Summer 2021
Anna Mogas
del 28 de juny al 30 de juliol i de l'1 al 10 de setembre

Horari de 9:00 a 13:00h
Acollida de 8:00 a 9:00 i de 13:00 a 14:00
Menjador: 13:00 a 15:00
Activitats de tarda: 15:00 a 17:00

Observacions (al·lèrgies, malalties, lesions, sap nedar o no,...):

Places limitades
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ATRAPAR LA LLENGUA
ANGLESA: TOTS ELS
AVANTATGES DE LA
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
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A causa de la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19,
les activitats d'estiu tindran les següents condicions:
En el cas que s'anul·lessin totes les activitats d'estiu, dictat per
la Generalitat, es retornaria el diners.
Places limitades a 75 nens/es per setmana, amb prèvia
confirmació per telèfon de plaça (645793742 Belén).
Es distribuiran en 7 grups (per edats) de 12 nens/es màxim.
S'adequarà tot a les condicions impostes pel departament
d'educació (desinfecció, mascareta, temperatura,...)
Es faran activitats adaptades a les condicions vigents en aquell
moment.

Activitats d'estiu:

Un espai on aprendre, on jugar, fer amics, conviure, fer esport
i sobretot, divertir-se en anglès.
Realitzaran activitats de tot tipus: esports, jocs populars, jocs
tradicionals. manualitats, informàtica, festival de ball,
experiments.
Divendres 30 de juliol es farà una cloenda recreativa final.

atrapalangles
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ENGLISH SUMMER ANNA
MOGAS 2021
Places limitades a 75 nens/es setmana

PREUS:
Serveis esporàdics:
Servei d'acollida 3.5€
Menjador 9.5€
Activitats tarda 6€

FORMES DE PAGAMENT:
Transferència Kutxa Bank: ES65-2095-5345-9091-1952-9250
Bizum 645793742
Efectiu els dimarts de maig a l'escola (17:10-18h)

Inscripció:
- Data límit d'inscripció: 1 de juny (places limitades). Entregar la
següent documentació a la recepció de l'escola Anna Mogas :
Full d'inscripció degudament omplert
Fotocòpia de la tarjeta sanitària
Full d'ingrés de la transferència
- Dimarts 4-11-18-25 de maig de 17:10 a 18h (amb cita prèvia), estaré
per resoldre dubtes, fer consultes i recollir documentació.

