
FULL D’INSCRIPCIÓ  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019 
 

     
 
AFA CEIP SANT JOSEP EL PI                                                                                   

 
DADES PERSONALS 

 

 
NOM DE L’ALUMNE 
 

 

 
CURS  
 

 

 
DATA DE NAIXEMENT 
 

 

 
NOM DEL PARE/MARE/TUTOR 
 

 

 
ADREÇA 
 

 

 
TELÈFONS DE CONTACTE 
 

 

 
CORREU ELECTRÒNIC 
 

 

 
IBAN I COMPTE BANCARI 
 

 

 
INSCRIPCIONS:  
De les activitats que es proposen des de l’AFA, només es podran dur a terme les que tinguin un mínim 
d’inscripcions. 
El termini inicial d’inscripcions serà del 17 al 25 setembre, al despatx de l’AFA de 16:30 a 17:30 hores i 
s’iniciaran les activitats el dia 1 d’octubre de 2018. 
Heu de portar una fotocòpia de la targeta sanitària. 
Les inscripcions a les extraescolars s’hauran de formalitzar emplenant i entregant el present full 
d’inscripció. 
Durant el curs també s’admetran altes a les activitats extraescolars, sempre que el número de nens i 
nenes inscrits ho permeti. 
En funció de les inscripcions es faran els grups per dies i per edat. 
 
COBRAMENTS:  
El cobrament de cada activitat es realitzarà del dia 1 al 5 de cada mes, i el primer pagament serà al mes 
d’octubre. 
El cobrament es farà al compte corrent que heu indicat a aquest full d’inscripció. 
 
BAIXES: 
Les baixes o modificacions que es vulguin fer durant el curs s’hauran de realitzar entregant al despatx de 
l’AFA el full de baixa o modificació corresponent, sempre abans del dia 25 del mes en curs. En cas de que 
aquesta baixa o modificació es realitzi en un termini posterior no podem garantir que no es facturi l’activitat 
durant el mes següent 
 
DRETS D’IMATGE:  
Atès que hi ha la possibilitat de fer servir aquestes fotografies i/o filmacions per exposar-les al centre de 
manera puntual per activitats relacionades amb els temes treballats. 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció 
d’aquestes activitats demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies i/o 
filmacions on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.  

 
 

FOTO DE 

L’ALUMNE 



En/Na..................................................................... (nom i cognoms) amb DNI/NIE ......... autoritzo que la 
imatge del meu fill/a, ........................................................................, pugui aparèixer en fotografies i/o 
filmacions corresponents a activitats extraescolars organitzades per l’AFA del centre sense cap tipus de 
finalitat de difusió pública ni comercial. Aquesta autorització tindrà validesa durant tot el curs 2018-2019 

Signatura pare / mare / tutor/a, 
 
L’Hospitalet de Llobregat,........ de/d’............................... de 20..... 
 

 

ACTIVITATS QUE S’OFEREIXEN AQUEST CURS 2018/2019 
Indiqueu amb una X l’activitat o activitats que voleu que realitzi el vostre fill o filla 

 

HORARI DE TARDA DE 16:30 A 17:30 

Dances Urbanes (de P4 a 6è) Dilluns  Dimecres  Dilluns i dimecres   

Juguem Ballant (de P3 a P5) 
Dilluns  Dimecres  Dilluns i dimecres  

Dimarts  Dijous  Dimarts i dijous  

Futbol (de P4 a 6è) Dimarts  Dijous  Dimarts i dijous  

Gimnàstica Aeròbica (de P4 a 6è) Dimarts  Dijous  Dimarts i dijous  

 
Robòtica 

De P3 a P5 Dimecres  

De 1er a 3er Dilluns  

De 4t  a 6è Dimecres  

   

Patinatge (de P5 a 6è)                                                                                                                        Dilluns  Dimecres   Dilluns i dimecres 
 
 

Voleibol (de 1er a 6è) Dilluns  Dimecres  Dilluns i dimecres  
 

HORARI DE MIGDIA DE 12:30 A 13:30 HORES 

Escacs (de 2on a 6ê) Dilluns 
 

 

PREU ACTIVITATS 1 DIA 2 DIES 

ESCACS 16 euros   

FUTBOL 16 euros 26 euros 

GIMNÀSTICA AERÒBICA 16 euros 26 euros 

PATINATGE 16 euros 26 euros 

VOLEIBOL 16 euros 26 euros 

DANCES URBANES 16 euros 26 euros 

JUGUEM BALLANT 16 euros 26 euros 

 
ROBÒTICA 

 
22 euros 

Tant la gestió (ALTES I BAIXES) com el cobrament de 
l’activitat de robòtica es farà DIRECTAMENT per 
l’empresa “Play-Code Academy” a qui haureu de facilitar 
les vostres dades bancàries emplenant el full adjunt 

 

Observacions:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Signatura pare / mare / tutor/a, 
 
L’Hospitalet de Llobregat,........ de/d’............................... de 20..... 

 

De les següents activitats només es podrà fer una i es farà la que tingui més inscripcions l’horari 
será de tarda de 16:30 a 17:30 hores 


