
                                      

 

C/ dels Arbres, 5 pta.2 - 46.680 Algemesí   info@lauter.es  96.110.49.99 ≈ 96.301.58.71≈664.735.536 www.lauter.es  

 

Estimats Pares i Pares: 
 
Per la present ens posem en contacte amb vostès per informar-los sobre les activitats extraescolars 
que anem a realitzar al CEIP POU DE LA MUNYANTA durant aquest curs escolar 2022-2023. 

Si desitja inscriure al seu fill o filla en algunes d’aquestes activitats ha de marca amb una  X  i heu 
d’entregar-les via Mail a extraescolar@lauter.es abans del divendres 24 de Setembre. 

Les activitats donarà començament el dia 3 d’Octubre. 
 
                       

 

 

 

          

          

      

                

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA EXTRAESCOLARS:  

 
➢ Durant tot el curs es podrà donar d’alta en les activitats 
➢ Totes les activitats per a poder eixir ha de tindre un mínim de 8 participants. 

 

 

 

MULTIESPORT(INFANTIL) 
DIMARTS I DIJOUS 

15.30 A 16.30 (20€) 

JARDI MUSICAL (INFANTIL) 

DIMARTS I DIJOUS 

       15.30 A 16.30 (20€) 

MULTIESPORT(PRIMARIA) 
DILLUNS I DIMECRES 

      15.30 A 16.30 (20€)                 

TEATRE (PRIMARIA) 
DILLUNS I DIMECRES 

15.30 A 16.30 (20€) 
 

     

PATINATGE (PRIMARIA) 
DIMARTS I DIJOUS 

15.30 A 16.30 (20€) 
 

     

PLAY AND GO (PRIMARIA) 
DIMARTS I DIJOUS 

15.30 A 16.30 (20€) 
 

     

ESCACS (PRIMARIA) 
DIMARTS I DIJOUS 

15.30 A 16.30 (20€) 
 

     

BALL MODERNS (PRIMARIA) 
DILLUNS I DIMECRES 

15.30 A 16.30 (20€)      
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DADES DE L’ALUMNE O DE L’ALUMNA 

 

Nom i Cognoms:____________________________________________________________________ 
 
 
Data de naixement:_______________ curs i classe:________________  
 
 
Direcció:________________________________ Població:_____________________ C.P.__________ 
 
 
Telèfon de contacte:_______________/____________________/_____________________ 
 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA I AUTORITZACIÓ 
 
 
Nom i cognoms (Pare, Mare o Tutor):__________________________________________________ 
 
 
D.N.I.:_____________________ e-mail:________________________ /________________________  
 
 
Compte bancari (IBAN) 
 

ES_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _  

Autoritza els pagaments domiciliats a Lauter Gestió SL, en el conter indicat. 
 
I a que els alumnes i les alumnes inscrites en l’activitat extraescolars puguen  
Ser gravats/fotografiats mentres realitzen les activitats, sempre respectant  
Els drets dels menors i amb fins propis a l’activitat.  SI           NO 
 
 
 

 

NOTA: Els rebuts tornats tindrà unes despeses de 6€ que seran abonades per la família 

que ha tornat el rebut. 

 

Les baixes s’han de notificar per mail a extraescolar@lauter.es abans del dia 25 de cada 
mes, en el cas de que arriben notificacions mes tard. 

SIGNATURA: 

 

 

 

Dº/Dª____________________ 
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