d’un Casalet al que podeu accedir en l’horari de 15h45 a
16h45 o de 15h45 a 18h15. Marqueu més avall els dies
que fareu ús d’aquest servei i lliureu aquesta fitxa
d’inscripció a la Coordinació de Serveis abans del
proper 22 de maig. Us recordem que pels alumnes que
fan ús del servei de menjador de manera habitual la
franja de 15h45 a 16h45 és gratuïta. Si teniu algun dubte
consulteu el Coordinador Fran Morata.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Rebeu una
cordial salutació

Nom i cognom del nen/a

Escola on estudia

NIF/NIE/Passaport

Curs o nivell

Grup

Data de naixement

Edat

ESCOLA LOLA ANGLADA
Nom de la Mare/Pare/Tutor/a

Telèfon de contacte

NIF/NIE/Passaport

Adreça de correu electrònic

Jornada Intensiva

Curs 2018/2019

A. Donar de baixa l’usuari del servei de menjador a partir
del dia 5 de juny de 2018

G. Continuar amb el servei de menjador el
curs 2018/2019 amb el següent patró d’ús

B. Continuar amb el servei de menjador fins el dia 22 de
juny de 2018 (mireu opcions C i D)

Dilluns

Segons la normativa recollida al NOFC de l’escola l’alumne podrà
marxar sol a casa. Assenyaleu l’opció segons edat.

Dimarts

C. Sortir sol del centre escolar un cop hagi acabat l’horari
triat (per a tots els dies de la jornada Intensiva)

Dimecres

D. Esperar sempre fins que no el/la vingui a buscar la
persona a sota referenciada:

Dijous

NIF, Nom i Cognoms

E. Realitzar l’activitat de Casalet
F. Realitzar l’activitat de Curset de
Natació

H. Donar de
baixa l’usuari del
servei de
menjador a
partir del curs
2018/2019

Divendres
Si us plau, gireu
el full i
especifiqueu
les opcions

Data

Signatura de la Mare / Pare / Tutor/a Legal

ISS FACILITY SERVICES, S.A. – NIF A61895371 – R.M. de Barcelona, tom 31575, foli 53, full B-194487, C/ Jesús Serra Santamans, 7 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

Benvolguts/des pares i mares,
Us recordem que el proper 5 de juny comença a l’escola
la jornada intensiva o continuada. D’aquesta manera, el
nou horari de menjador aplicable a tots els alumnes del
centre serà de 13h00 a 15h45. Us preguem feu ús
d’aquesta butlleta per tal de comunicar la vostra elecció a
propòsit dels possibles canvis d’ús que fareu al servei de
menjador a partir de la variació de l’horari. Comuniqueu
d’igual manera la voluntat o no de continuar utilitzant el
servei de menjador el proper curs i, en cas afirmatiu el
patró d’ús si ja el sabeu. A més, des de l’AMPA s’ofereix la
possibilitat d’allargar aquest horari amb la organització

Número d’ordre
Curset de Natació

Caldrà un mínim d’usuaris per tal de dur a terme cada un dels grups.
S’adjudicaren les places per als cursets de natació per estricte ordre de
lliurament a la Coordinació.
L’activitat de natació al inclou transport discrecional (AUTOCAR
HOMOLOGAT)

A omplir pel
Coordinador
de Serveis

Juny de 2017
L

Usuari fix
menjador

M

X

J

V

5

6

7

8

12

13

14

15

QWELLNESS

22

Sabadell
Carretera de Terrassa, 265, 08205 Sabadell,
De dilluns a divendres

Usuari eventual
menjador

125 €

155€

Del 5 al 21de juny de 2017
11
18

19

20

21

15h45 – 18h15
CASALET + NATACIÓ

Juny de 2017
L

11
18

Usuari fix
menjador

M

X

J

V

5

6

7

8

12

13

14

15

Poliesportiu Sant Quirze del Vallès

22

Pol Ind. Can Casablanca, Carrer Priorat, s/n, 08192
Sant Quirze
De dilluns a divendres

19

20

21

Usuari eventual
menjador

106 €

124 €

Del 5 al 21de juny de 2017
15h45 – 17h30

Juny de 2017
L

M

X

J

V

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

Escola Lola Anglada
De dilluns a divendres
Del 5 al 21 de juny de 2017

Usuari fix
menjador

Usuari eventual
menjador

15h45 – 16h45

0€

32,30
€

15h45 – 18h15

43,30
€

58,30
€

ESPORÀDIC

Nom de la Mare/Pare/Tutor/a titular del compte

4 € / 1 hora

NIF/NIE/Passaport

Com a TITULAR del compte, autoritzo que l’empresa “ISS FACILITY SERVICES, S.A.” carregui els imports corresponents
al rebut de JORNADA INTENSIVA 2018
IBAN

OBSERVACIONS

Entitat

Oficina

DC

Número de Compte

Signatura del/la Titular del compte

