
 

Novetats! 
Bonificació activitats extraescolars municipals 
1ª Alumnat beneficiari de les ajudes de menjador escolar. 
2ª En cas que no s’haja sol·licitat ajuda de menjador o no s’utilitze aquest servei, els interessats 
en la bonificació hauran de presentar els documents que s’estableixen en las bases de la 
convocatòria d’ajudes de menjador, i es baremarà la sol·licitud conforme a la mateixa. 
(Més informació en la web de l’AMPA). 

Valencià al Max Aub 
Les classes gratuïtes de valencià per a mares i pares seran els dilluns, de 17'15 h. a 18'30 h. 
Per a inscriure’s només cal donar les dades personals (nom i cognoms, telèfon de contacte i 
correu electrònic) i indicar el nivell en el qual s’està interessat. La primera sessió serà dilluns 3 
d’octubre. Hi haurà servei de guarderia.  

Voluntaris per un dia 
Et demanem que ens ajudes NOMÉS UN DIA al llarg de tot el curs. L'objectiu és que pugues 
viure des de dins l’organització d’algun dels esdeveniments que tindran lloc al col·le. Si penses 
que podràs dedicar un dia del curs a treballar amb nosaltres, facilita'ns un telèfon de contacte i 
la teua disponibilitat (matí/vesprada/indistint). Salta la barrera i gaudeix del col·legi des d'una 
altra perspectiva. 

Activitat extraescolar d’escacs 
Aquest curs hem apostat pel Club d’Escacs C.I.M de Benimaclet per a impartir aquesta activitat.  
A més, es crearà una secció d’aquest club en el nostre col·legi amb possibilitat de jugar als 
escacs algunes vesprades (dilluns i dimecres), amb la presència d’un monitor i la participació 
en campionats com a soci del club. (Més informació en la web de l’AMPA). 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ D’ESCACS 

Nom …………………………………………………………................………………………………….  

Data de naixement ……………………..………… DNI xiquet/a ……………....................…………. 

Tel. …………………………………… E-mail …………………………………………………………… 

Marca l’opció triada: 

(  ) Soci: 36 €/any (pagament únic en octubre) 

(  ) Activitat extraescolar divendres a migdia: 
 Pagament únic octubre (80 €/año) 
 Pagament fraccionat entre octubre (45 €) i febrer (35 €) 

(  ) Soci + activitat extraescolar:  
 Pagament únic octubre (104 €/any) 
 Pagament fraccionat entre octubre (69 €) i febrer (35 €) 
 
La inscripció se farà efectiva per ingrés en el compte del Club Escacs CIM Benimaclet 
(2077 0725 01 1100960036). No s’enviaran rebuts d’aquestes activitats. Les inscripcions 
juntament amb el justificant de pagament es dipositaran en la bústia de l’AMPA o es lliuraran a 
Esther. 
 

 


