
    SERVEIS QUE OFERIM AL COL·LEGI: 
    - Escoleta Matinera (de 7:30 a 9:00 del matí). 

     - Activitats extraescolars (de 17:00 a 20:00). 
  - Escola d’estiu, Nadal, Primavera i Volta al Col·legi. 

 

    
    /       / 

 
 

ESCOLETA MATINERA 
 
 
 

 - Objectiu: Fer compatibles les obligacions laborals i familiars dels pares i mares amb l’horari escolar, possibilitant que 
aquelles famílies que per raons de treball no puguen acompanyar els seus fills/es a l’hora d’entrada al col·legi, puguen fer-ho 
abans. 

- Quan i on es fa?: Tots els dies escolars, de 7:30 a 9:00 hores del matí en el hall d’infantil. 

- Què és el que es fa?: Bàsicament és un servei de permanències on podran relaxar-se, veure la tele, jugar i fins i tot esmorzar 
si així ho desitgen els pares i ho porten des de casa.  

- Com apuntar-se?: Per poder gaudir d’esta activitat cal que tingues pagada la quota anual  de l’AMPA, les sol·licituds 
podeu donar-les en mà a les 9:00 en el hall d’infantil, o deixar-les en la bústia de KAYFRA EXTRAESCOLARES, o enviar-
les per correu electrònic a info@kayfra.com 

-Com es paga?: La forma de pagament serà mitjantçant domiciliació bancària (a partir d’Octubre) entre el 10 i el 12 de cada 
mes, menys els usuaris temporals que hauran de pagar-li  al monitor/a directament quan vagen a deixar al seu fill. El mes de 
Setembre es pagarà directament en efectiu al monitor o a Kayfra Extraescolares. 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
ESCOLETA MATINERA 2020-2021 

 
MES COMPLET 30 €:            QUINCENA (2 SETMANES COMPLETES DE DILLUNS A DIVENDRES) 20 €: 
 
                           DIA SOLT SOCI AMPA 4 €/ DIA:                DIA SOLT NO SOCI AMPA 5 €/ DIA:  
 
 

     1er Cognom      2on Cognom              Nom          Data Naix.      Curs          Classe (A,B...) 
 
 
 
         MALALTIES O AL·LÈRGIES DE L'ALUMNE         TELÈFONS CONTACTE: 
 
 

 
                   CORREU ELECTRÒNIC     

 
 
 
 

DADES BANCÀRIES 
La remesa, es passarà entre el 10 i el 12 de cada mes. Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 3 € per rebut. 

TITULAR DEL COMPTE:_________________________________   NIF DEL TITULAR :________________________ 

NOM DEL BANC O CAIXA:_________________________________________________________________________ 

     IBAN          ENTITAT         OFICINA        D.C.                     NÚM. DE COMPTE 

E S                       

AUTORITZACIONS: 
PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del que establix la establix la Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament Europeu de 
Protecció de Dades (RGPD), li informem que les seues dades de caràcter personal i els dels seus fills o menors al seu càrrec que vostè ens facilite a través d'aquest 
formulari, seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la finalitat de tramitar correctament l'activitat referida. El titular autoritza a KAYFRA 
EXTRAESCOLARES a cedir les dades al col·legi CEIP HORTA MAJOR, per a les gestions organitzatives i administratives necessàries.  
Així mateix, vosté es compromet a comunicar per escrit a Kayfra Extraescolares qualsevol modificació que es produïsca en les dades aportades, vosté podrà en qualsevol 
moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establits al RGPD.  
UTILITZACIÓ D'IMATGES: En compliment de la legislació vigent, i en representació del meu fill/a menor, AUTORITZE a Kayfra Extraescolares per a utilitzar la imatge del 
meu fill/a per a publicitar i que puguera aparèixer en fotos, web empresa, xarxes socials, memòria de les activitats realitzades durant el curs escolar… 
NORMATIVA INTERNA: He estat informat de les normes fixades per al bon funcionament de la activitat. Conec i accepte les condicions de les mateixes (pagaments, 
devolucions, ...) i em compromet a pagar el rebut mensual domiciliat, fent-me càrrec de les despeses ocasionades (3€) en cas de devolució. 

 

Signatura pare/mare/tutor 
  
 Alcoi, a _________ de _______________________ del ___________              

 

  

PREUS  
Mes complet: 30 €   Quincena: 20 € (2 setmanes completes de dilluns a divendres) 

Dia solt: 4 € per dia                Dia solt (NO SOCI): 5 € per dia. 

- Mare: 
 
- Pare: 
 
- Altres: 

  


