Circular núm. 2
Curs 2022-2023

CIRCULAR EXTRAESCOLARS CURS 2022/2023
CICLE INICIAL (1R-2N)
Benvolgudes famílies,
Us informem que des de l’AMPA es proposen les següents activitats extraescolars per CICLE INICIAL
aquest curs 2022/2023.

ACTIVITAT

PREU PER FAMILIA ( imprescindible ser socis de l’AMPA)

FUTBOL

1 DIA SETMANA 40€ TRIMESTRE
2 DIES SETMANA 65€ TRIMESTRE
+ 5€ EN LA PRIMERA QUOTA EN CONCEPTE DE FITXA

ANGLÈS IN USE

2 DIES SETMANA 53€ MES
+ 5€ DE LLIBRE I MATERIAL. PAGAMENT ÚNIC EN LA PRIMERA QUOTA

PATINATGE

1 DIA SETMANA 24€ MES
2 DIES SETMANA 34€ MES
(MÍNIM 10 ALUMNES)

DANSA

1 DIA SETMANA 17€ MES
2 DIES SETMANA 26€ MES
(MÍNIM 10 ALUMNES)

ESCACS

1 DIA SETMANA 112€ TRIMESTRE

TEATRE

1 DIA SETMANA 38€ MES (MÍNIM 5 ALUMNES)

Totes les activitats extraescolars començaran el dia 3 d'octubre de 2022 i finalitzaran el 2 de juny
del 2023 (última setmana de jornada partida de l'escola).

A TENIR EN COMPTE A L'HORA DE LA INSCRIPCIÓ
•

Cal ser soci/sòcia de l'AMPA per poder inscriure's a les activitats extraescolars i quedar cobert per
l'assegurança d'accidents obligatòria.

•

La inscripció a les activitats extraescolars es farà ONLINE a través de l'enllaç penjat a la pàgina
web de l'AMPA i que també rebreu per tokapp.

•

S’ha de fer una inscripció per alumne/a.

•

Les inscripcions es podran fer mitjançant l'enllaç fins al dijous 22 de setembre de 2022.

•

Una vegada feta la inscripció, el sistema envia un correu a l’adreça indicada. Comprovar que
aquest correu no hagi anat a correu brossa/spam.

•

Cal enviar la targeta sanitària al correu

extraescolars@ampaelsganxets.cat (per aquells alumnes

que facin per primera vegada la inscripció a una activitat extraescolar).

MOLT IMPORTANT
Cal llegir atentament el REGLAMENT INTERN de les activitats extraescolars que podeu trobar a per
a la informació sobre normativa d'extraescolars, el procediment de les baixes, cancel·lacions, drets
i deures de les famílies i AMPA amb relació a les activitats extraescolars.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D'IMATGE (En l'article 18.1 de la Constitució
Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Real
Decret 1720/2007, de 21 de desembre)
DRETS IMATGE MENORS
RESPONSABLE: AMPA Els Ganxets, amb NIF G43918440, i domicili a Passeig del Nord, 98 - 43206 Reus (TARRAGONA) i
contacte a ampaescolaelsganxets@gmail.com FINALITAT: Promoció de les activitats/esdeveniments organitzats per l'AMPA
mitjançant l'ús i publicació de les imatges (fotografia i vídeo) captades durant els mateixos en tota mena de mitjans físics
i/o digitals, incloses xarxes socials i pàgina web titularitat de l'AMPA; i registre històric de les activitats/esdeveniments
organitzats. LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges i enregistraments d'interès legítim. CESSIONS:
No es preveuen. CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a
la finalitat de promoció per la qual van ser publicades. DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió,
oposició, portabilitat i limitació dirigint-se a l'AMPA. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència
de Protecció de Dades (www.aepd.es)
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
RESPONSABLE: AMPA Els Ganxets, amb NIF G43918440, i domicili a Passeig del Nord, 98 - 43206 Reus (TARRAGONA) i
contacte a ampaescolaelsganxets@gmail.com. FINALITATS: inscripció a l'activitat; gestió de l'activitat, facturació i
cobrament de l'activitat, dades necessàries per a la prestació del servei. LEGITIMACIÓ: execució de l'acord de prestació de
serveis i consentiment de l'interessat. DESTINATARIS: entitats necessàries per a l'execució de l'activitat, així com entitats
bancàries per al cobrament de quotes. CESSIONS: No es preveuen. CONSERVACIÓ DE LES DADES: durant la vigència de
l'acord de l'activitat; finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar
per atendre a possibles responsabilitats. DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i
limitació dirigint-se a l'AMPA. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de
Dades (www.aepd.es)

