
En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, els titulars de les dades personals i els seus representants
legals, recollides en aquest formulari, autoritza expressament al Col·legi Salesià
Sant Antoni de Pàdua (Salesians Mataró) a tractar aquestes dades i poderles
incorporar en un fitxer amb la finalitat de poder gestionar l’activitat d’estiu sol·licitada.

Els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, dirigint-se per escrit i acompanyada de fotocòpia del DNI, al responsableoposició, dirigint-se per escrit i acompanyada de fotocòpia del DNI, al responsable
del fitxer, a l’adreça Av. Puig i Cadafalch, 80. 08303, Mataró (Barcelona), o a la
adreça de correu raul.herrero@salesians.cat.

Jo____________________________________________
amb DNI ______________________________________
com a pare/mare/tutor/a legal de ___________________
_____________________________________________
INSCRIC i AUTORITZO el meu fill/a a participar al
SUMMER CAMP que organitza el COL·LEGI SALESIÀ
SANSANT ANTONI DE PÀDUA.

Així mateix ĺautoritzo a:
· participar a les sortides que es puguin portar a terme al
llarg del campus fora de l’escola així com a participar en
les activitats d’aigua previstes.

·que es puguin fer fotos i filmacions al nostre fill/a en el
marc de les activitats del campus i que es puguin publicar
en cartelleres i plana web, sempre en l’àmbit escolar i delen cartelleres i plana web, sempre en l’àmbit escolar i del
campus (en cas que no vulgueu que sigui així, cal que ho
comuniqueu a les observacions).

Mataró, a_____de____________ 2018

Signat:

AUSTRALIA
ENGLISH
SUMMER
CAMP

SALESIANS . SANT ANTONI DE PÀDUA
http:// mataro.salesians.cat
helena.canadas@salesians.cat
9 3 7 5 7 8 4 8 9

E S T I U 2 0 1 8
25 juny-13 juliol

DIJOUS 10 DE MAIG
A LES 19.30 HORES (Sala d’actes)

Reunió informativa d’Estiu als Salesians



Tres setmanes en les que descobrirem els
diferents països de parla anglesa al món.

Cada setmana ens endinsarem en les seves
tradicions, tot aprenent les diferències
lingüístiques i culturals, a més de practicar
els esports més típics i de cuinar algunes
de les seves receptes més delicioses.de les seves receptes més delicioses.

Farem de reporters viatgers creant una
guia turística cada setmana i us

explicarem com ens han anat les activitats
escrivint una revista online setmanal.

A més, tindrem concurs de fotografia, cine
fòrum, piscina, excursions, visites i molt

més!més!

Destinat a alumnes de 1r d'ESO a 4t d'ESO
amb bon nivell d'anglès,

ganes d'aprendre i passar-ho bé!

Matins de 9.00h a 14.00h
i dues tardes a la setmana.

-Sports-
-Cookery-
-Photo Contest-
-Ezine-
-Research & Oral presentations-
-Swimming pool-
-Cine Forum--Cine Forum-
-Excursions de tarda-

OUR PROJECT Apunta't!
Where english is spoken;

language, traditions and culture

MISSION
295€ - 3 setmanes
240€ - 2 setmanes
135€ - 1 setmana

Procés d’inscripció

- Treballar tots els aspectes de la llengua;
l'anglès serà el nostre únic mitjà
d'expressió!

- Ampliar el coneixement bàsic dels països
anglòfons i entendre la llengua en una
dimensió global i en uns usos reals.

-Practicar l'expressió oral i a l'escrit, per-Practicar l'expressió oral i a l'escrit, per
augmentar la fluïdesa i la confiança dels
alumnes.

- Fomentar l'autonomia dels alumnes en
grups de treball, afavorint la interacció
entre ells.

- Fomentar activitats relacionades amb la
tecnologia d'ús habitual.tecnologia d'ús habitual.

-Preparar-nos per a les Estades
Lingüístiques 2019!!

ACTIVITIES

Descomptes per a germans
Per a 2 germans, s’aplicarà un 10% de descompte
en la quota del segon germà. Per a 3 germans o
més,  15% de descompte en el tercer germà.

Ingrés de la quota al compte
Caixa Bank: ES27 2100 1005 0902 0016 4966

STUDENTS WILL LEARN MORE THAN
WHAT CAN BE FOUND IN THEIR BOOKS.

Pagament fraccionat
Aquelles famílies que ho considerin oportú poden optar
per un pagament fraccionat en dues parts iguals.
El primer pagament s’ha de realitzar abans del 31 de
maig i el segon abans del 23 de juny.

No s’efectuarà cap devolució provinent d’errors de càlcul inferior als 20€ a causa
de les despeses administratives que comporta. En el cas de baixa injustificada,
s’efectuarà el retorn de l’import a excepció d’una franquícia de 60€ en concepte de
despeses generades.

Lliureu a la recepció de l’escola:
- Autorització signada

     - Fotocòpia de la TSI/Cat Salut
 - Justificant de l’ingrés

Realitzeu la inscripció online:
www.mataro.salesians.cat

Feu l’ingrés de la quota al compte indicat
(incloure nom del pare/mare/tutor que fa la inscripció)

ES27 2100 1005 0902 0016 4966

Lliureu a la recepció de l’escola:
- Autorització signada

     - Fotocòpia de la TSI/Cat Salut
 - Justificant de l’ingrés

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció


