FULL D’INSCRIPCIÓ
(curs 2017-2018)
Nom de nen/nena: ......................................................
..................................................................................
Data de naixement: .....................................................
Curs escolar: ................................................................

Núm. Tarja sanitària: ....................................................
Dades del pare, mare o tutor legal
Nom i cognoms: ..........................................................

A Ecolider Olot tenim una secció dedicada a les
manualitats i tenim un espai per a fer tallers.
Per al curs 2017-2018 hem preparat una extraescolar on els nens podran gaudir fent manualitats i
desenvolupant la seva creativitat.

Activitat extraescolar

Treballem en grups reduïts i això ens permet
adaptar sempre les activitat a l’edat, a les necessitats i habilitats del nen.

Dijous creatius

La nostra filosofia de treball és que facin manualitats diferents a les que fan normalment a l’escola i
que aprenguin i gaudeixin fent objectes amb les
seves mans perquè crear és créixer.

..................................................................................

Telèfons de contacte: ..................................................

També preparem tallers temàtics
d’un dia, festes d’aniversari
personalitzades amb tallers de
manualitats a escollir.

..................................................................................

Demana informació sense compromís.

NIF: ...........................................................................
Adreça: .......................................................................

Població: ....................................................................
Codi Postal: ................................................................

Email de contacte: .......................................................
..................................................................................

Ecolider Olot

A partir de 8 anys

Dades bancàries
Nom i cognoms del titular del compte: ..........................

Les tardes més divertides!

Dijous creatius

..................................................................................
NIF: ...........................................................................

Obert termini d’inscripció

Núm. de compte corrent (IBAN):
ES ...............................................................................
Les baixes s’han de comunicar abans del dia 20 del mes en curs de
forma presencial o per email a info@ecoliderolot.cat

Observacions ............................................................
..................................................................................
..................................................................................

c/ Nonet Escubós, 7—17800 Olot

c/ Nonet Escubós, 7—17800 Olot

(al costat Pl. Catalunya)

(al costat Pl. Catalunya)

Tel. 972261526
info@ecoliderolot.cat
www.ecoliderolot.cat
facebook.com/EcoliderOlot/

Tel. 972261526
info@ecoliderolot.cat
www.ecoliderolot.cat
facebook.com/EcoliderOlot/

Dijous creatius

Activitat setmanal de manualitats diverses on
els nens i nenes a partir de 8 anys treballaran
i aprendran a fer objectes amb diferents materials i tècniques.

FUNCIONAMENT GENERAL:

Projecte

 Les sessions s’inicien el primer dijous
d’octubre i acaben amb el curs escolar.

Es treballarà per projectes, que poden durar
una o més sessions i on aprendran algun
concepte nou en cada projecte.

 L’horari és de 17:15h a 18:30h.

Treballarem el feltre, la roba, goma eva,
pintura, paper, fomentarem el reciclatge, etc.

 El preu és de 38€ al mes o de 105€ al
trimestre.
 El preu és tancat, independentment de
les setmanes que tingui el mes o els dies
festius que hi puguin haver.
 Matrícula obligatòria: 35€
(en cas de començar al segon trimestre
l’import serà de 25€; al tercer trimestre
de 15€).

 L’activitat es regeix pel calendari escolar.
 Les sessions que coincideixin amb un dia
festiu no es recuperen.
 Es recomana portar davantal, que es pot
deixar al local.

 Tot el material està inclòs en el preu.
Per a qualsevol dubte posat en contacte
amb nosaltres per parlar-ne.

I també farem manualitats especials temàtiques en els dies assenyalats.

Cada mes una temàtica
Manualitats pensades per a que facin coses
diferents, divertides i entretingudes: octubre
mes de la impremta, novembre mes del reciclatge, desembre Nadal, gener mes de la goma eva, febrer mes del paper, ...

