CASAL
d’ESTIU
Juliol 2011

PROCEDIMENT MATRICULACIÓ
-per alumnes MusicActiva i alumnes externs-

Mètode Creatiu per a l'Aprenentatge Musical

1.- CALCULA l’IMPORT del PRIMER PAGAMENT: 50% del total SENSE descomptes:
Omple la BUTLLETA de MATRICULACIÓ de cada un dels teus fills, encerclant el preu de les opcions en les que els vols matricular i calculant
el TOTAL de l’IMPORT que hauràs de pagar per a cada un dels teus fills/es, SENSE aplicar els DESCOMPTES.
AJUTS de l’AJUNTAMENT: Els que demaneu ajuts heu de recollir els impressos de SOL.LICITUD D’AJUT ECONÒMIC al despatx de
l’AMPA de l’escola Turó del Cargol.
2.-INGRESSA l’IMPORT DEL PRIMER PAGAMENT al COMPTE de MUSICACTIVA: CATALUNYA CAIXA 2013-1619-30-0200130242
Ingressa el 50% de l’import de la matrícula de cada un dels teus fills, FENT INGRESSOS INDEPENDENTS per a CADA INFANT i demanant els
RESGUARDS de cada ingrés en els que ha de constar el NOM i els COGNOMS de cada nen/a matriculat,NO el NOM dels PARES!!!
Els RESGUARDS dels INGRESSOS s’han d’entregar en el moment de la matriculació juntament amb el FULL de MATRÍCULA.
3.-MATRÍCULA’T:
-MATRICULA’T a les oficines de MUSICACTIVA:
-DATES MATRICULACIÓ: Del DILLUNS 4 d’ABRIL al DIVENDRES 15 d’ABRIL.
-HORARI:
De DILLUNS a DIVENDRES: de 10:30 a 14:00 i de 16:30 a 19:45
-DOCUMENTACIÓ:
- FULL de MATRICULA de cada infant o jove matriculat;
- RESGUARD de l’INGRÉS del PRIMER PAGAMENT de cada infant o jove matriculat;
- TARGETA SANITÀRIA de cada infant o jove matriculat;
- 1 FOTO CARNET que sigui recent.
-EMPORTA’T el FULL del 2on PAGAMENT i el NÚMERO de MATRÍCULA:
En el moment de fer la matrícula us entregarem el FULL del 2on PAGAMENT, en el cual consta l’import que haureu de ingressar amb
el 2on.pagament (havent calcul.lat els descomptes) i també consta el número de matrícula que us garanteix la plaça per a cada una
de les setmanes matriculades.
DESCOMPTES:
-descompte 10% per a cada segon germà matriculat;
-descompte de 3 euros/setmana a partir de tres o més setmanes contractades en el moment de la matriculació.
4.-INGRESSA l’IMPORT del SEGON PAGAMENT al compte de MUSICACTIVA: CATALUNYA CAIXA 2013-1619-30-0200130242
ABANS del DIMARTS 31 de MAIG i EMPORTAT el RESGUARD del 2on l’ingrès.
Ingressa l’import del 2on. pagament FENT INGRESSOS INDEPENDENTS per a CADA INFANT i demanant els RESGUARDS de cada ingrés
en els que ha de constar el NOM i els COGNOMS de cada nen/a matriculat, NO el NOM dels PARES!!!
Els RESGUARDS dels INGRESSOS del 2on pagament s’han d’entregar ABANS del DIMARTS 31 de MAIG.
5.- ENTREGA el RESGUARD del 2on. PAGAMENT a les oficines de MUSICACTIVA i emporta’t EL FULL d’ENTRADA al CASAL.
Entrega el RESGUARD del SEGON PAGAMENT a les oficines de MUSICACTIVA abans del DIMARTS 31 de MAIG
i emporta’t el FULL d’ENTRADA al CASAL. que hauras d’entregar quan el teu fill/a arribi al casal el 1er dia de cada una de les setmanes que
l’has matricula’t.
ANUL.LACIONS:
Només s’admetran anul.lacions notificades per escrit a MusicActiva abans del DIMECRES 15 de.JUNY.
L’anul.lació abans de la data esmentada dóna dret al retorn del 50% de l’import total.

FULL MATRÍCULA

Casal Juliol 11
alumnes MusicActiva i externs

NºMatrícula cada setmana:

NOM i COGNOMS:
EDAT:

1ªset. 2ªset. 3ªset. 4ªset. 5ªset.

ESCOLA

CURS ESCOLAR:

on cursa infantil/primaria/secundaria:

Mètode Creatiu per a l'Aprenentatge Musical

NOM PARES-TUTORS:

TELÈFONS CONTACTE:

E-MAIL o FAX:

DATES i HORARIS EN ELS QUE VOLEU ASSISTIR al CASAL i PREUS:

Assenyaleu els dies i hores que voleu assistir al casal encerclant el preu de cada opció
i calculeu l’IMPORT TOTAL SENSE DESCOMPTES:

horaris:
setmanes i dates:

matí
9:00 a 14:00

matí +dinar*
9:00 a 15:30

matí i tarda sense dinar
9:00 a 14:00 /
15:30 a 17:00

tot el dia amb dinar*
9:00 a 17:00

IMPORT TOTAL
ACOLLIDA
matí

RUTES AUTOCAR

tarda

matí +
tarda

només
matí o tarda

matí+
tarda

1era.-

27 Juny al 1 Juliol

55,25 euros/setm

98,05 euros/setm

71,85 euros/setmana

111,80 euros/setm.

13 ¤/set

13¤/set

26¤/set

29¤/set

42¤/set

2ona.-

4 Juliol al 8 Juliol

55,25 euros/setm

98,05 euros/setm

71,85 euros/setmana

111,80 euros/setm.

13 ¤/set

13¤/set

26¤/set

29¤/set

42¤/set

3era.-

11 Juliol al 15 Juliol

55,25 euros/setm

98,05 euros/setm

71,85 euros/setmana

111,80 euros/setm.

13 ¤/set

13¤/set

26¤/set

29¤/set

42¤/set

4arta.-

18 Juliol al 22 Juliol

55,25 euros/setm

98,05 euros/setm

71,85 euros/setmana

111,80 euros/setm.

13¤/set

13¤/set

26¤/set

29¤/set

42¤/set

5ena.-

25 Juliol al 29 Juliol

55,25 euros/setm

98,05 euros/setm

71,85 euros/setmana

111,80 euros/setm.

13 ¤/set

13¤/set

26¤/set

29¤/set

42¤/set

DINAR de L’EXCURSIÓ: els dimecres,dia de l’excursió, el dinar l’haurà de portar cada alumne de casa seva.
DESCOMPTES: 10% per a cada segon germà matriculat // 3 euros/setmana a partir de tres o més setmanes contractades en el moment de la matriculació.

MATRICULACIÓ i PAGAMENTS: consulta el procediment de matriculació !!!!!!
1.-Calcula l’import del primer pagament: 50% del total SENSE DESCOMPTES
2.-Ingressa l’import del primer pagament i emporta’t el RESGUARD: CATALUNYA CAIXA 2013-1619-30-0200130242
3.- Matricula’t a MusicActiva del 4 al 15 d’ABRIL: entrega: full MATRICULA,resguard 1r. pagament, i documentació / emporta’t: full 2on pagament i Nºmatrícula
4.-Ingressa l’import del segon pagament, i emporta’t el RESGUARD del 2on pagament.
5.-Entrega el RESGUARD 2on pagament a Musicactiva i RECULL el FULL d’ENTRADA CASAL abans del DIMARTS 31 de MAIG.

FITXA MÈDICA i ATENCIONS ESPECIALS:
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Fitxa mèdica:
Se li ha aplicat l’antitetànica?................SI - NO
Data.............................................................................................................................................
És al.lèrgic?
...................SI - NO
A què....................................
Actualment pren algun medicament?.....SI - NO
Quin...........................................................dosi...........................................................................
En cas que l’infant prengui algun medicament caldrà adjuntar el certificat del metge.
Presenta l’infant cap discapacitat?
SI - NO
Tipologia de la disminució:
física......../ auditiva......../ visual............./ psíquica............/ malaltia mental.........../altres........................................./
En cas que l’infant per la seva discapacitat, presenti unes especials dificultats d’integració, caldrà adjuntar el certificat oficial de la disminució.
Hàbits alimentaris:
-Hi ha algun aliment que el vostre fill/a NO pugui menjar, quin?.................................................................................................................................../
-Ha de fer algun règim especial, quin?............................................................................................................................................................................./
Piscina:
sap nedar?
SI - NO
/ ha de nedar amb “flotador”: SI NO / quin tipus de flotador?...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
-ELS PARES SOU RESPONSABLES d’ENTREGAR a MusicActiva el tipus de “flotador” que ha d‘utilitzar el vostre fill/a.

AUTORITZACIONS:
En/Na................................................................................................amb DNI nº.....................................................com a mare / pare / tutor,
autoritzo al meu fill/a a assistir a les activitats organitzades per MusicActiva al Casal Juliol 11, i certifico amb la meva signatura l’autenticitat de
totes les dades que apareixen en aquest document, fent extensiva aquesta autorització de tipus general a les següents autoritzacions específiques:
-DESPLAÇAMENTS: autoritzo a que el meu fill/a realitzi els següents desplaçaments en els dies i horaris determinats per MusicActiva, que són:
autocar de l’escola Baldiri Reixac a la piscina/ trasllat a peu des de l’Escola Baldiri Reixac fins a la seu de MusicActiva del carrer
Massens / excursió amb autocar a diferents indrets dintre i fora de Barcelona.
-PISCINA:
autoritzo al meu fill/a a que assisteixi a la piscina : SI
/ es pot banyar? SI - NO
-MÈDIQUES: autoritzo les decisions mèdiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa SI - NO
-IMATGE:
autoritzo la realització i utilització per part de MusicActiva del material gràfic i sonor (fotos/vídeos/enregistraments) de les activitats
en les que participa el meu fill/a
SI - NO
-PROTECCIÓ de DADES: segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades personals que ens faciliteu estaran arxivades a MusicActiva amb la finalitat de tramitar la documentació de les activitats del casal. Aquestes
dades no seran cedides a cap altra entitat, i d’aquesta manera consentiu expressament la utilització de les dades per les finalitats assenyalades.
Us informem també que podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes establerts per la legislació vigent
de protecció de dades, adreçant-vos per escrit a MusicActiva: c/ Massens 63 -torre- BCN 08024.
A........................................................, d...........................................del 2011
Signatura mare, pare o tutor:

nom alumne:

edat:

curs:
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COMENTARIS dels PARES o TUTORS:
Si considereu que ens heu de fer qualsevol comentari que pugui ser del nostre interès per determinar la participació del vostre fill al casal o per millorar la
seva participació, ens ho podeu explicar per escrit o si ho creieu necessari, us podeu posar en contacte amb la nostres directores
pedagògiques -Isabel Darriba i Miriam Darriba 625 34 74 11-.
Tota la informació que ens comuniqueu serà rebuda i tractada de manera personal i confidencial pels directors de MusicActiva per a atendre millor
els vostres fills. Us agraïm la vostra confiança.

A........................................................, d...........................................del 2011
Signatura mare, pare o tutor:

