
 L’ Afa amb la col·laboració del Centre i l'empresa Forcuin els presenta el servei de “Escola Matinera” per 

aquest curs, des del 12 setembre. Es promou el servei de Cangurs, en el mateix col·legi, en aquesta activitat 

pretenem que els seus fills/as queden a l'atenció d'una persona responsable, pel fet que vostés i els seus fills tenen 

horaris diferents. Des de primera hora del matí hi haurà un monitor que estarà amb els seus fills des de les 7.30 

fins que comencen les classes del matí, en el col·legi. 

ESCOLA MATINERA  

CURS 2022 - 2023 

Forcuin S.L.  96 345 92 67   
forcuin@forcuin.com  

www.forcuin.com 

HORARIS— ESCOLA DE MATINERA 
QUOTA MENSUAL 

Socis Afa 

QUOTA MENSUAL 

Socis NO Afa 

DE DILLUNS A DIVENDRES 8:00 A 9:00 H. 24,50 € * 27,50 € * 

DE DILLUNS A DIVENDRES 7:30 A 9:00 H. 36,50 € * 39,50 € * 

BO—10 SESSIONS 1 hora. 20,00 € 23,00 € 

BO—10 SESSIONS  1,5 horas. 30,00 € 33,00 € 

• Per a qualsevol altra opció posa's en contacte amb l'empresa. 

• Els rebuts seran emesos una vegada comprovada l'assistència assíduament a l'activitat. 

• La devolució d'un rebut portarà un recàrrec de 4,00€. 

• Per a donar de baixa a un alumne del servei hauran d'avisar abans del 25 del mes anterior. 

* La quota de l'activitat podrà variar per a adaptar-se a l'els plans de contingència del centre i/o ràtios.  

Matrícula online en www.forcuin.com—actividades extraescolares 

Codi del centre: P43C4 

D'acord amb la Llei orgànica de Protecció de Dades Caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, les dades personals que ens faciliten 

seran emmagatzemats en el fitxer *Forcuin amb caràcter estrictament confidencial. Tals dades, no poden, en cap concepte, ser cedits ni 

comunicats a tercers, tot això amb les prevencions imposades en la llei 15/1999 en favor de l'interessat.  

Assegurança d'accidents inclòs  

COMENÇAMENT DE L'ACTIVITAT EL DIA 12 DE SETEMBRE A LES 7.30 H 

PROCEDIMENT D'*INSCRIPCIÓ: *EXCLUSIVAMENT EN *LÍNIA (NO PRESENCIAL) 

1r) Entrar en la pàgina web www.forcuin.com, → menú “Inscripción en Actividades” → submenú ”Actividades extraescola-
res”. 

2n) Introduir el següent codi de centre: P43C4 

3r) Seguir les instruccions, 3º) Seguir les instruccions.  

Navegadors recomanats: Firefox, Chrome, Edge. 

Per a qualsevol dubte o aclariment, pot consultar en: 
Navegadors recomanats: Firefox, Chrome, Edge. 
Per a qualsevol dubte o aclariment, pot consultar en:  
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http://www.forcuin.com
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