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Extraescolar Xtra-Language 2016-2017
Comencem el curs amb la il·lusió de qui obri la caixa d'un regal. Aquest any hem omplit la
nostra caixa d'experiments, reptes, jocs en equip, activitats creatives i molts somriures.
Comencen les sorpreses, comencen les extraescolars de llengua aplicada i aprenentatge
vivencial amb anglés Clap! Languages.

LES CLASSES
◦ Sessions creatives,
d'aprenentatge vivencial
i sensorial i sense llibres
◦ Grups de 10-15
alumnes
◦ Màxim dos anys de
diferència de edat entre
alumnes
◦ Una reunió informativa
amb pares i mares i un
informe personalitzat
◦ Presentació opcional
als exàmens de Trinity
College (100% d'aprovats
al curs 2015-16)

ELS PROFESSORS

L'INSCRIPCIÓ

◦ Tots els nostres
professionals són
filòlegs, pedagogs o
professors bilingües o
nadius

Termini d’entrega a l'AMPA:
abans del 19 de setembre.

◦ Amb formació
lingüística i experiència
prèvia
◦ La planificació
pedagògica de les
classes està programada
per especialistes

Mínim de 10 alumnes.
Places limitades (prioritat
per a inscripcions de dos
dies).
PREU
25 €/mes dues hores
setmanals (30€ per a no
socis de l´AMPA)
15 €/mes una hora setmanal
(20€ per a no socis de
l´AMPA)

◦ Clap! ofereix formació
continua al seu
professorat

No cal comprar llibres ni
materials addicionals.

◦ Equip de professors/es
molt respectuosos cap
als xiquets/es i els seus
ritmes d’aprenentatge

50% de descompte sobre la
inscripció del tercer fill/a i
successius

DESCOMPTES

CANCEL.LACIONS
Altes i baixes abans del dia
20 de cada mes (per telèfon
o mail)

CONEIX CLAP!
A més de les extraescolars d’anglés a Clap! realitzem una escola
d’estiu 100% en anglés, classes d’idiomes al nostre espai y moltes
activitats medioambientals.
Assabentat de tot a la nostra web i xarxes socials!
www.clapeducación.com
www.facebook.com/clap.languages/
www.twitter.com/ClapLanguages

face

Els rebuts que es tornen
tindran un recàrrec de 5,00
€ per despeses bancàries i
administratives
Dos mesos d’impagaments
suposaran la baixa
automàtica del servici
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Extraescolar
2016-2017
ESCOLA
D'ESTIU - Xtra-Language
SUMMER SCHOOL
Nom i cognoms de l'alumne/a: ____________________________________________________________________
Data de naixement: ____ / ____ / ________ Curs: _____________ Classe:______________________________
Al·lèrgies i informació mèdica rellevant: __________________________________________________________
Eres soci de l´AMPA? Sí

No

El teu fill/a es queda al menjador ? Sí

Teniu a tres o més germans inscrits? Sí

No

No

OBSERVACIONS: ________________________________________________________________________________

DIES
Dimecres i
divendres
Dimecres i
divendres
Dimecres i
divendres
Dimecres i
divendres
Dimecres i
divendres

HORARI
12.3013.30h
12.3013.30h
12.3013.30h
13.5514.55h
13.5514.55h

EDAT

Marca amb una X

Infantil (no menjador)
1r i 2n Primària (no
menjador)
3r - 6é Primària
Infantil
(alumnes de menjador)
1r i 2n Primària
(alumnes de menjador)

DADES D’INSCRIPCIÓ (emplenar amb majúscules)
Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal: ___________________________________________________
___________________________________________________________________

DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Correo electrónico: _______________________________________________________________________
Telèfons: _________________________/_____________________________/__________________________
Adreça: ___________________________________________________________________________________
Municipi: __________________________________________________________

C.P.: ________________

Signatura autoritzant el cobrament _____________________________________

DADES BANCÀRIES
Titular: ______________________________________________________ DNI titular: _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN _ _ _ _ Entitat _ _ _ _ Sucursal _ _ _ _ DC _ _ Número de compte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Totes les dades seran tractades en estricta confidencialitat i s’incorporaran a un fitxer creat sota la responsabilitat
d’Elena Archilés Rubert amb la finalitat de mantener-lo/la informat de les novestats relacionades amb Clap!. Segons
l’establert en l’Art. 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, se sol.licita el seu
consentiment amb la finalitat de poder realizar al seu fill/a fotografíes i videos per publicar-les a les aules del centre,
tauler d’anuncis i/o web de l’empresa, on apareixeran els seus fills/es en les diferents activitats de Clap!. Podrà exercir
els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposición adreçant-se per escrit a Clap! Languages, carrer Pablo de Sant
Leocadio 7, entresòl 4. Vila-real. CP 12540. Amb motiu del desenvolupament de les actvitats autoritze a Clap! a realitzar
fotografies i vídeos per a la difusió de les activitats, en particular per a la seua posterior difusió en xarxes socials i
pàgines web de Clap!

Signat:

_________________________

