
 

 

 

 

Col·legi de Les Filles de la Caritat  
LA MILAGROSA de Cullera (València)   

C/ Cervantes 18 - 46400 - CULLERA 

Telèfon: 961720231  

www.lamilagrosacullera.com 

E mail: colemi@hijascaridadpam.org 
Facebook: lamilagrosacullera 

Twitter: lamilagrosaculle 

 

SETEMBRE i JUNY 
 

ADREÇADA   A  ACTIVITAT HORA DIA PREU 

INFANTIL 

PRIMARIA 
MATINERA 08:00h – 09:00h 

Del 09 al 27 

setembre 2019 
50 €/mes 

Del 01 al 18  
juny 2020 

Tiquet diari 8 €/dia 

 

Els impresos d’inscripció de setembre s’entregaran en secretaria fins el dia 20 de setembre de 2019. 
*** PLACES LIMITADES. Els grups es completaran per rigorós ordre d’inscripció. 

*** La realització de qualsevol activitat està subjecta al nombre mínim de 10 alumnes durant el curs. 
 

 

OCTUBRE a MAIG Les activitats començaran el dia dilluns 01 d’octubre de 2019 

 

BRITISH TIME LANGUAGE CENTER, la teua Acadèmia d’Anglés en el col·le, continua el seu camí segons el 

previst. Totes les famílies sol·licitants obtenen una resposta satisfactòria a les seues demandes. El contacte 

personalitzat amb les famílies, via mail, ja s’ha iniciat. Genial! 

 

A més, durant el present curs escolar s’ofereixen les següents activitats, subjectes al nombre mínim de 10 
alumnes per curs i activitat***:  

ADREÇADA   A  ACTIVITAT DIA HORA PREU 

INFANTIL 

MATINERA 
NOTA: Mínim de 7 alumnes fixes tots 

els dies 

Tots els dies 
08:00h – 09:00h 

50 €/mes 

Tiquet diari 8 €/dia 

PATINATGE Dilluns, dimecres 17:00h – 18:00h 25 €/mes 

ESCOLA DE TEATRE Dimarts i dijous 17:00h – 18:00h 41 €/mes 

GIMNÀSTICA RÍTMICA Dimarts i dijous 17:00h – 18:00h 22 €/mes 

1r – 2n 

PRIMÀRIA 

MATINERA 
NOTA: Mínim de 7 alumnes fixes tots 

els dies 

Tots els dies 
08:00h – 09:00h 

50 €/mes 

Tiquet diari 8 €/dia 

PATINATGE Dilluns, dimecres 17:00h – 18:00h 25 €/mes 

ESCOLA DE TEATRE Dimarts i dijous 17:00h – 18:00h 41 €/mes 

GIMNÀSTICA RÍTMICA Dimarts i dijous 17:00h – 18:00h 22 €/mes 

3r – 4t  

PRIMÀRIA 

MATINERA 
NOTA: Mínim de 7 alumnes fixes tots 

els dies 

Tots els dies 
08:00h – 09:00h 

50 €/mes 

Tiquet diari 8 €/dia 

PATINATGE Dilluns, dimecres 17:00h – 18:00h 25 €/mes 

ESCOLA DE TEATRE Dimarts i dijous 17:00h – 18:00h 41 €/mes 

GIMNÀSTICA RÍTMICA Dimarts i dijous 17:00h – 18:00h 22 €/mes 

5é – 6é  

PRIMARIA 

MATINERA 
NOTA: Mínim de 7 alumnes fixes tots 

els dies 

Tots els dies 
08:00h – 09:00h 

50 €/mes 

Tiquet diari 8 €/dia 

PATINATGE Dilluns, dimecres 17:00h – 18:00h 25 €/mes 

ESCOLA DE TEATRE Dimarts i dijous 17:00h – 18:00h 41 €/mes 

GIMNÀSTICA RÍTMICA Dimarts i dijous 17:00h – 18:00h 22 €/mes 

 

ASSUMPTE: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
       DATA: 12 de juliol de 2019 



 

 

 

 

Col·legi de Les Filles de la Caritat  
LA MILAGROSA de Cullera (València)   

C/ Cervantes 18 - 46400 - CULLERA 

Telèfon: 961720231  

www.lamilagrosacullera.com 

E mail: colemi@hijascaridadpam.org 
Facebook: lamilagrosacullera 

Twitter: lamilagrosaculle 

 A més oferim com a NOVETATS, les següents activitats extraescolars, que seran oferides, segons la 
demanda de les famílies, subjectes al nombre mínim de 10 alumnes durant el curs escolar: 

 

ADREÇADA   

A  
ACTIVITAT DIA PREU 

PRIMÀRIA
/ESO 

ESCACS 
Es escacs és un esport per a dos jugadors i un dels jocs de taula més 

populars del món. Se li considera no sols un joc, sinó un art, una ciència i 

un esport mental. A través de jocs i entrenaments l’alumne serà capaç de 
conéixer el desenrotllament del joc així com les seues regles i objectius. 

Per 
confirmar 

Per 
confirmar 

 
 

Els impresos d’inscripció s’entregaran en secretaria fins el dia 20 de setembre de 2019.  

 

 
*** PLACES LIMITADES. Els grups es completaran per rigorós ordre d’inscripció. 

*** La realització de qualsevol activitat està subjecta al nombre mínim de 10 alumnes durant el curs 
escolar. 

*** Els mesos de començament i finalització de les activitats extraescolars seran d’octubre a maig, 
ambdós inclosos. 

 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
NORMES GENERALS 

 
 

1. Els períodes d’inscripció seran del 02 de setembre al 20 de setembre de 2019. A partir 

d’aquestes dates, només s’admetran noves matrícules en cas de quedar places lliures. 
 

 
2. IMPORTANT. Per a que una ALTA siga tramitada correctament s’haurà d’omplir i signar per escrit 

la sol·licitud d’alta de l’activitat extraescolar corresponent, i entregar-la en secretaria. 
 

 

3. IMPORTANT. Per a que una BAIXA siga tramitada correctament s’haurà d’omplir i signar per escrit 
la sol·licitud de baixa de l’activitat extraescolar corresponent, i entregar-la en secretaria. La baixa serà 

efectiva el mes següent a la firma de la sol·licitud. 
 

 

4. Forma de pagament: 
a) Totes les quotes seran domiciliades en el compte corrent que s’indique en la sol·licitud d’alta.  
b) En cas de devolució de rebuts bancaris por impagaments s’haurà d’abonar la comissió per devolució de 

rebuts impagats per import de 7,00 € por rebut tornat. 
c) No es podran fraccionar les activitats que es realitzen en diversos dies.  
d) No es podrà sol·licitar l’alta de les activitats extraescolars, aquells alumnes que no estiguen al 

corrent de pagament, en servicis de menjador i/o activitats extraescolars del Col·legi.  


