
                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D'ANGLES                                      

 
Benvolgudes famílies,  

 
Us informem que aquest curs 2020/21 I'AFA de l'Escola Domeny ofereix I'activitat extraescolar d'Anglès i que serà 
impartida per la Sra. Gosia Wirkus i els seus col·laboradors. 
 
Aquesta activitat està adreçada a tots els alumnes de I’escola que siguin socis de I'AFA. 
 
S'iniciarà a partir del mes d'Octubre. Finalitzarà el mes de Maig o bé segons el calendari escolar. 
 
Els pagaments es realitzaran per avançat :  3 pagaments,  els que acabin al maig el 3r pagament només serà 
per l’import corresponent  a 2 mesos.  Pels que acabin el juny,el 3r pagament per un import corresponent a 3 
mesos. 
El pagament de la matrícula (material) es realitzarà conjuntament amb el del primer trimestre. 
 
Per inscriure-us, cal que ompliu la butlleta i ens la feu arribar per mail (abcgosia@gmail.com) . 
 
A continuació us detallem horaris i preus. 
 
 
CURS HORARI PREU 
P3-P4 1 Sessió setmanal. Divendres de 16:30h a 17:30h 69,00 €/Trimestre 
P5 -PRIMER 1 Sessió setmanal. Dimecres de 16:30h a 17:30h 69,00 €/Trimestre 
SEGON  1 Sessió setmanal. Dijous de 16:30h a 17:30h 69,00 €/Trimestre 
TERCER  1 Sessió setmanal. Dijous de 16:30h a 17:30h 69,00 €/Trimestre 
QUART  1 Sessió setmanal. Dimarts de 16:30h a 17:30h 69,00 €/Trimestre 
CINQUÈ 1 Sessió setmanal. Dimarts de 16:30h a 17:30h 69,00 €/Trimestre 
SISÈ 1 Sessió setmanal. Dilluns de 16:30h a 17:30h 69,00 €/Trimestre 

 
 
 
El preu de la matricula (material) és de 10,00€ (pels alumnes que realitzin una sessió a la setmana). (Pels germans 
una única matricula de 15€) 
 
P3, P4 i P5 de 16:30h a 16:45h berenaran conversant en Angles. De 16:45h a 17:30h aprendran Anglès jugant. 
 
Sempre seguint les mesures de seguretat pel covid19, establertes per l’escola. En situació de confinament les 
classes es poden seguir fent online. 
 
............................................................................................ ................................................................................................................................ 

 
AUTORITZACIÓ MATERNA O PATERNA 

 
En/Na  ........................................................................................................ amb DNI ................................., 
 
Com a Pare/mare/tutor legal de l’alumne/a ..............................................................................., 
 
del curs ...........................,   l’inscric a l’activitat extraescolar d'Anglès aquest curs 2020/21. 
 
Finalització del curs     a) MAIG       b) SEGONS CALENDARI ESCOLAR 
 
Signat: 
 
 
 
Girona ,  .....  de Setembre 20..... 

 



                                                                                                                                                                          
 

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ 

 

DADES DEL TITULAR: 

 

NOM i COGNOMS  

NIF / NIE  

ADREÇA  

CODI POSTAL – LOCALITAT  

TELÈFONS  

ADREÇA ELECTRÒNICA  

 

NÚMERO IBAN: 

    /     /     /     /     /     

 

 

 DADES DEL/LA PARTICIPANT 

 

NOM i COGNOMS  

DATA DE NAIXEMENT  

CURS  

ADREÇA  

CODI POSTAL – LOCALITAT  

TELÈFONS  

ADREÇA ELECTRÒNICA  

NÚMERO DE TARGETA 
SANITÀRIA 

 

 

1.Té o ha tingut el nen/a alguna malaltia que consideri important o que calgui tenir-ne coneixement?................ 

................................................................................................................................................................................. 

2. Pateix alguna Al·lèrgia?........................................................................................................................................ 

3. Pateix intolerància a algun medicament?........................................................................................................... 

4. Pateix intolerància a algun aliment? .................................................................................................................. 

5. Segueix algun tractament mèdic? Quin medicament se li ha d’administrar? Amb quina freqüència? ................ 

................................................................................................................................................................................. 


