Experiències úniques
d'aprenentatge
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Més informació:
Mt Delegació LLevant
Tel. 963 937 025
mtvale@mtgrupo.com
www.mtgrupo.com

COL.LEGI DIOCESÀ
SAGRADA FAMÍLIA
TORTOSA

Signatura del representant

Desde
hacefa
más
de 28de
años,
serviciosserveis
educativoseducatius
y de formación
desde
una concepción
Des de
més
28 ofrecemos
anys, oferim
i de
formació
des
única en el sector: Gestión completa y Educación integral.

Signatura pare / mare / tutor
legal de mt

d'una concepció única en el sector: Gestió completa i Educació

Amb aquesta signatura autoritzo a mt
Serveis de Formació, S. L. a carregar en
el meu compte els rebuts corresponents
al pagament d'aquestes activitats, i em
comprometo a no efectuar devolució dels
rebuts degudament facturats

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _
C.C.C. (Número de Compte)

Nom pare/mare/tutor_____________________________________ NIF: ___________________

e-mail: ______________________________ Telèfon 1 : _____________ Telèfon 2: ___________

Província ________________________
Municipi:___________________________ CP ________

Domicili : ______________________________________ Núm.___ Esc. ____ Pis ____ Porta ____

Nom: ____________ Cognoms: ___________________________ Data naixement: ___________

Col·legi:

Sagrada Família – Tortosa

Nivell:

___________________

Curs: ___________

INFANTIL

Nuestra aspiración permanente es la de cubrir las necesidades que toda persona tiene de recibir
integral.
educación, formación continua y atención, desde su infancia hasta su madurez, incorporando
siempre
los últimos
métodospermanent
y tecnologías. és la de cobrir les necessitats que tota
La nostra
aspiració

persona
té de rebre
educació,
formació
contínua
i atenció,
des depor
la
Por
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con la
conciliación de
la vida familiar
y profesional,
nos preocupamos
la
formación
de
nuestros
alumnos/as
en
todos
los
ámbitos
y
momentos
organizando:
seva infància fins a la seva maduresa, incorporant sempre els últims
mètodes i tecnologies.
Per això, compromesos amb la conciliació
dedelaSalut
vida
familiar i
Escola
i Sport
professional, ens preocupem per la formació dels nostres
alumnes/as en tots els àmbits i moments.
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Exemplar per a l’ alumne/a

Exemplar per a mt
ACTIVITATS PER A INFANTIL A LA TARDA

ACTIVITATS PER A INFANTIL A LA TARDA 17:00-18:00
X

X

JA ESTEM AQUÍ…!
... com cada any per presentar-vos tota la
nostra oferta educativa extracurricular
per al proper curs escolar.

Activitat

Hora

Dia

PLAY ENGLISH

17:00 – 18:00

DILLUNS

Activitat
PLAY ENGLISH
BALLS MODERNS

treballaran la psicomotricitat i la confiança en ells mateixos.

➢ FÚTBOL: A més d’aprendre les normes i el funcionament de l’esport, es
fomentarà el treball en equip, la companyonia i el fair play.

➢ FUN WORKSHOP: Activitat en la que aprendrem cultura i tradicions

FUTBOL

FUTBOL

17:00 – 18:00

DIMECRES

FUN WORKSHOP

17:00 –
18:00

DIJOUS

FUN WORKSHOP

17:00 – 18:00

DIJOUS

MULTI-ESPORTS

17:00 –
18:00

DIJOUS

MULTI-ESPORTS

17:00 – 18:00

DIJOUS

Import anual del material de fun workshop: 12,00 €. Es facturarà junt a la mensualitat d’ octubre.

Responsable

MT SERVICIOS DE FORMACIÓN

Finalitat

La finalitat del present fitxer és la gestió
d’activitats culturals que impliquen estàncies
o alimentació dels participants fora del seu
entorn, tractament de la imatge, així com
remissió de publicitat.
Compliment de la relació contractual

PREUS DE LES ACTIVITATS:
Nombre
d’activitats

Preu mensual

1

14,00 €

REUNIÓ INFORMATIVA
25 de setembre

2

27,00 €

17:15 h.

3

36,00 €

Legitimació
Destinataris

Drets

4

45,00 €

➢ MULTI-ESPORTS: Cada mes els alumnes gaudiran d’un esport diferent,

Observacions:
➢Les activitats començaran el 1 d’octubre de 2018 i finalitzaran el 14 de juny de
2019.

aprenen les normes i funcionament i sempre gaudint de les diferents

➢La família haurà de guardar-se la fitxa d’inscripció destinada a l’alumne. El nombre
mínim d’alumnes per grup és de 10.

disciplines esportives

➢S’ha d’entregar la còpia per a mt a secretaria abans del 20 de setembre de 2018.

COL.LEGI DIOCESÀ
SAGRADA FAMÍLIA
TORTOSA

➢La comunicació per a canvis d’activitat s’ha de realitzar per escrit i a la
coordinadora d’activitats extraescolars del centre (abans del dia 25 del mes anterior
en el que es desitja canviar d’activitat)
➢Per a donar de baixa definitiva a l’alumne haurà de cridar al 96 393 70 25 abans del
dia 25 del mes anterior en el que es desitja cessar l’activitat. En el cas que un
alumne causi baixa abans d’acabar el període ja facturat, no es tornarà cap import
corresponent a cap mes de l’esmentat període.
➢Informació general de les activitats mt Delegació Llevant: 96 393 70 25

DIMECRES

Informació bàsica sobre Protecció de Dades i RGPD

anglo-saxones mitjançant vídeos per després fer una manualitat
relacionada amb celebracions típiques dels països de parla anglesa.

DIMARTS

DIMARTS

modalitats de ball que estan més de moda. En aquesta activitat, el més
petits, adquiriran les bases d’aquests tipus de ball i, a més a més,

DILLUNS

17:00 – 18:00

amb l’anglès com a llengua vehicular.

➢ BALLS MODERNS: HIP-HOP, Funky, Popping… són algunes de les

17:00 –
18:00
17:00 –
18:00
17:00 –
18:00

Dia

BALLS MODERNS

➢ PLAY ENGLISH: Una experiència d’aprenentatge única en una segona
llengua i de forma natural i espontània. Jocs, cançons, manualitats, etc.

Hora

Informació
addicional

GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION
SL, MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION
DE ESPACIOS SINGULARES SL, RT GESTION
SL)
NOTA: Fundacions i organitzacions d’ events
esportius o de qualsevol tipus.
Accès a les dates personals relatives a
l´interessat, rectificació o supresió, limitació
del seu tractament, oposició al tractament, i
a la portabilitat de les dades.
Pot consultar la informació addicional i
detallada sobre la Protecció de Dades en la
nostra pàgina web:
https://www.mtgrupo.com/politica-de-priva
cidad/

Per altra banda, li sol·licitem el seu consentiment per
realitzar els següents tractaments (SI VOSTE AUTORITZA
MARQUE AMB UNA “X” LA CASELLA HABILITADA)
Tractament de la imatge. La imatge de l´alumne
relacionada amb les activitats impartides, podrà divulgar-se
en publicacions del GRUPO MT, Orles, Anuaris, plataformes
educatives, pàgina web del col·legi, i en xarxes socials del
GRUPO MT.
Remissió de comunicacions comercials d’activitats
formatives del GRUPO MT.
Observe que, encara que es tracti d’un formulari en suport
paper, s´ ha inclòs la referència a la informació addicional en
un hipervincle, per assumir que es tracta d’un supost amb la
limitació del material d’espai.

