
NORMATIVA ( és important llegir la normativa ) 

Les classes comencen:   Dimecres : 5 d’octubre     Divendres 7 d’octubre 
 

El curs consta d’un total de 30 sessions. Cada trimestre es passarà el calendari 

corresponent. 

Si hi ha un grup que no arriba al mínim d’inscrits no es portarà a terme i s’avisarà a 

totes les famílies. 

 
Tothom ha d’estar a les 17:00 hores a la porta del SAF. Entrem tots junts per canviar-
nos. 
El curset començarà a les 17:15 i finalitza a les  a 18:15. A les 18:30 sortiran els nens 

de les instal·lacions. 

Per al bon funcionament és molt important la puntualitat tan a l’entrada com a la 

sortida. 

Els pares de p-3 i p-4 entraran ( amb els monitors i les monitores ) a canviar als nens i 
a les nenes. Després de canviar-los no podran quedar-se a les grades de la piscina 
haureu de sortir. Tornareu a entrar al finalitzar la classe a les 18:15 per canviar als 
vostres fills/filles. 
 
Cada sessió hi haurà una família responsable ( repartides entre p3 i p4 ) que ajudaran 
a acompanyar als nens i nenes de 3, 4 i 5 anys al bany. Al principi de cada trimestre 
passarem un full amb el calendari trimestral i les rotacions familiars. 
 
A finals de cada trimestre hi haurà JORNADA DE PORTES OBERTES on podrà entrar 
tothom. 

 
En cas de donar-se de baixa és MOLT IMPORTANT avisar abans que finalitzi 
el trimestre, en cas contrari la despesa del següent mes correrà a càrrec de 
les famílies.  

 

Curs de natació 
CURS: 2016/17  

ADREÇAT: Nens i nenes de l’Escoleta   

LLOC ON ES FA EL CURSET: 

SAF de Bellaterra  

QUAN FORMALITZAR INSCRIPCIONS   

Antics alumnes  

Del 26 de juny al 29 de juliol 

Tothom  

De l’1 de setembre al 19 setembre 

PREU: 233,17 € repartits en tres quotes 

de 77,72 € trimestral. ( 25,90 € mensual) 



 

COM FAIG LA MATRICULA ?  

Enviar inscripció omplerta i signada l’autorització per email: 
associacio.saec@yahoo.es 

AUTORITZACIÓ  

Nom del Pare/Mare/Tutor ___________________________________________ 

DNI___________________________ 

a) Autoritzo a que el meu fill/a participi del curs de natació que es portarà  a terme a 
la piscina del SAF de Bellaterra, organitzades des de l’AMPA a través de 
l’Associació SAEC.  

b) La cessió de les dades personals del meu fill/a, d'acord amb la llei orgànica 
15/1990, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 
núm. 298, de 14 de desembre).   

c) Autoritzo a l’Associació SAEC a fer el cobrament bancari de la quota pertinent: 
1r trimestre: 17 d’octubre 2016 
2n trimestre: 6 de febrer 2017 
3r trimestre: 10 d’abril 2017 
 

DRETS D'IMATGE 
 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la Constitució; i 
regulat per la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, autoritzo a l'organització el 
consentiment per a poder publicar fotografies clarament identificables i continguts 
multimèdia a la web de l’AMPA. 

Signatura, 

FULL DE MATRÍCULA 

  Nom del Nen/a_______________________________________ 

  Curs 2016/17: ________    

Telèfon.______________________________________________ 

  E-mail: ______________________________________________ 

  Domicili:_____________________________________________ 

 C. Postal: _____________ 

Marqueu el dia:               Dimecres                      Divendres 

 Nom del Titular del Compte: ________________________________ 

 Núm. De CC;  ES____   __________  _________  _____    ___________________ 

 Ja tenim les teves Dades Bancàries 

 REUNIÓ INFORMATIVA EL DIA 20 DE SETEMBRE 

A LES 17:00 HORES 
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