
AMPA CEIP SANTA TERESA 

INSCRIPCIONS FINS AL 21 

DE SETEMBRE 

BUSTIA DE L’AMPA 

www.auca.es 

Contacte: 
extraescolar.valencia@auca.es  

962058696 

695747314 

Segueix-nos 

OFICINA VALENCIA:  
C/ Pintor Vila Prades, 13  

bajo dret  

46008 València  

Tel. 962 058 696  

Fax 962 058 692 

Localitat, data i signatura 

AUTORITZE   el meu fill/a a participar en les activitats extraescolars, organitzades per auca, projectes educatius i 

  el CEIP Santa Teresa. 

AUTORITZE  a que les dades facilitades en la inscripció s’incorporen en un fitxer informatitzat a efectes de gestió 

  de l’esmentada escola, conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

  Dades de Caràcter Personal.  

AUTORITZE   l’ordre de domiciliació bancaria: (A) a auca projectes educatius sl a enviar instruccions a la meua 

  entitat per a adeudar els rebuts en el meu compte y (B) a la meua entitat per fer els adeudaments 

  segons les instruccions d’auca projectes educatius sl.  

AUTORItTZE  que el meu fill/a siga grabat/da i/o fotografiat/da en la realització de les activitats i al ús de les i

 matgens amb fins promocionals dels projectes educatius d’ auca projectes educatius sl, sempre r

 espetant els drets del menor. 

Alumne/a 
Col·legi 

Nom i cognoms 

Curso-Grup D.Naixement 

¿Socio/ Soci AMPA?  SI NO Germà en un altre taller d’auca ? 

SI NO Tallers en els que s’inscriu: 

1.- 

2.- 

3.- 

CEIP SANTA TERESA 

Pare, mare, tutor/Adades DADES 

DNI Correu-e 

Telèfon 1 

Nom i cognoms 

Telèfon 2 

/ Mètode de pagamentPAGAMENT 

Entidad / Entitat: 

Este es un pago recurrente / Aquest és un pagament recurrent X 

Entidad / Entitat Oficina Cuenta / Compte Código IBAN CC 

Timestral               Mensual 

 

 2016-2017 

 

tallers 
extraescolars 

Titular del compte:  



www.auca.es 

Contacto 
extraescolar.valencia@auca.es  

962058696 

695747314 

 

OFICINA VALENCIA:  
C/ Pintor Vila Prades, 13  

baix dreta 

46008 València  

Tel. 962 058 696  

Fax 962 058 692 

 Inicialment podeu inscriure als vostres fills/es desde el primer dia de curs  fins al 21 de 

setembre,deixant la inscripció en la bustia de l’AMPA que està a la porta de l´escola  Les 

llistes i grups es formaran per rigurós ordre d’inscripció. 

 El pagament del servici es realitzarà per anticipat per domiciliació bancaria entre el dia 5 i 10 

de cada mes. 

 Descomptes: 

- Segon germà inscrit     1  dte/mes 

- Pagament trimestral domiciliat:  

Escoleta Matinera     5% dte 

Tallers extraescolars i acompanyament piscina  15% dte 

 Una vegada iniciat el curs la gestió d' ALTES i BAIXES l'efectuarà l'empresa, per la qual cosa 

només seran vàlides si es comuniquen de la següent manera:  

a.  Enviant un correu electrònic :  

extraescolar.valencia@auca.es adjuntant el formulari facilitat per l´empresa. 

b.  Enviant el formulari cumplimentat al numero de fax 962058692. 

 Els formularis d´altes i baixes estarán a la seua disposició a l´AMPA. També el podrán 

descarregar de la nostra web www.auca.es/educacion/ . 

  Les baixes s'efectuaran per escrit ABANS del dia 25 de cada mes.  

 El nombre mínim de participants per Taller, per a la seua obertura i continuïtat durant el curs 

s'establix en 12 i  el màxim de 16 

 Cap participant podrà assistir a qualsevol de les activitats extraescolars, sense haver omplit i 

entregat prèviament la fitxa d'inscripció i  autorització 

 A fi de poder realitzar la gestió del taller de la manera més eficaç, preguem ompliu la fitxa 

adjunta. Totes les dades de la fitxa són necessaris tant per a la domiciliació bancària com per 

a la vostra localització en cas de necessitat i quedaran subjectes a la llei de protecció de 

dades. 

Informació  DE 1 ART  A 6 É 

PRIMÀRIA 

Estimats pares i mares: 

Ens posem en contacte amb  vosaltres per a comunicar-vos que de nou l'AMPA del CEIP 

SANTA TERESA ha contractat a l'empresa auca, projectes educatius la realització del servici 

d'Escola Matinera i Tallers extraescolars. Agraïm la confiança depositada en nosaltres.  

Vos detallem les propostes per al curs 2016-2017. 

HORARI 

ESCOLA MATINERA 
INFANTIL/ PRIMÀRIA 

De dilluns a divendres  

De 08.00 a 09.00h. 

AMPA  25  

No AMPA  27  

PREU MENSUAL TALLER NIVELL 

FUNKY 3 ER I 4 ART PRIMARIA 
AMPA  10  

No AMPA  11  

FUNKY 
5É  I 6 É PRIMARIA 

AMPA  10  

No AMPA 11  

CAPOEIRA Divendres 

De 13.30 a 14.30h

AMPA  13  

No AMPA  14,50  

TEATRE 
INFANTIL 

Divendres 

De 13.30 a 14.30h
AMPA  10  

No AMPA  11  

Dilluns 

De 12.30 a 13.30h

Dimecres 

De 12.30 a 13.30h

1 ER I 2 ON PRIMARIA 
Dilluns  

De 12.30 a 13.30h. 

AMPA  10  

No AMPA  11  

PISCINA  
Acompanyament 3 ER I 4 ART PRIMARIA 

Dimecres  

De 12.30 a 13.30h. 

AMPA  10  

No AMPA  11  

PISCINA  
Acompanyament 

5É  I 6 É PRIMARIA 

AMPA  10  

No AMPA  11  
Divendres 

De 12.30 a 13.30h. 

PISCINA  
Acompanyament 

PATINATGE 
 

TOTES LES EDATS 

Dimecres 

De 17.15 a 18.30h
AMPA  10  

No AMPA  11  


