
 

 

 

 

 

 

Nom i Cognoms de l’alumne/a  (I DNI si en té)    
 

Data Naixement 

 

Curs 

Adreça 

Telèfons (Poseu dos o més telèfons de contacte i especifiqueu de qui són) 

 

Nom del pare DNI del pare 

Nom de la mare DNI de la mare 

Correu electrònic (Important: Les informacions s’enviaran per correu) 

 

Núm. de la targeta sanitària de l’alumne (Molt important: Targeta blava CatSalut. Ex: DIPE 0 000000 00 0) 

 

Núm. de compte (Codi IBAN +20 dígits) 

 

NIF Titular del Compte 

PER INSCRIURE’S A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CAL SER SOCI DE L’AMPA 
 

NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS   Curs 2016-2017 
 

 Els grups es faran per ordre d’inscripció i s’establirà un nombre mínim d’alumnes per a cada activitat. Si el nombre 
d’inscrits no arriba al mínim establert, no es farà l’activitat. 

 No s‘agafaran més de dos fulls per persona, a menys que es tractin de germans.  

 Les activitats esportives amb competició (futbol sala i bàsquet categories benjamins i alevins) comporten un 
pagament de 16 €/any en concepte d’assegurança (mútua esportiva Consell Català de l'Esport). A la resta 
d’activitats esportives sense competició (dansa, ritmica, poliesportiu, taekwondo i hip hop) el preu de 
l'assegurança d'accidents és de 4,50  €/any i es gestiona a través de la FAPAC. 

 El pagament de les activitats extraescolars s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària. 

 Les quotes de les activitats extraescolars es cobraran per trimestre, a excepció del canguratge i la ludoteca que es 
cobraran mensualment. Per tant, la facturació de les activitats extraescolars es farà a l’inici de cada trimestre 
(octubre, gener, abril) 

 Cal informar de les baixes d’activitats abans del dia 20 de cada mes en el cas de la ludoteca i el canguratge, sinó es 
cobrarà la quota del mes complet. 

 Els alumnes que es donin d’alta o de baixa d’alguna activitat a meitat del trimestre es cobrarà la quota de tot el 
trimestre. La baixa d’una activitat extraescolars s’ha de notificar abans del 20 de desembre i del 20 de març. 

 En el cas de la natació la inscripció és anual; tot i que el pagament de les quotes es farà trimestral. Si un alumne vol 
donar-se de baixa al 2n o 3r trimestre ha de fer el pagament de tot el curs, ja que el PEM Guiera factura els cursos 
complets de cada alumne. 

 Es poden fer servir tiquets de manera esporàdica pel canguratge (matí) o per la ludoteca (tarda). Els tiquets es 
compren a l’oficina de l’AMPA (preu: 4 €). El tiquet pel canguratge cal lliurar-lo als monitors. Si de manera urgent 
cal que deixeu els vostres fills/es al matí o a la tarda i no teniu tiquets podeu deixar-los sense problemes. A la tarda 
cal que passeu per l’AMPA a pagar-ho. 

 No es recuperaran les classes de les activitats extraescolars en cas de malaltia. 

 En cas d’impagament de les activitats extraescolars, o dels serveis de canguratge i ludoteca, l’alumne no podrà 
gaudir dels beneficis dels socis/es de l’AMPA i no podrà seguir participant de l’activitat extraescolar fins que no es 
liquidi el deute. 

 Totes les informacions de les activitats extraescolars de l’AMPA s’enviaran per correu electrònic. Si no teniu correu 
electrònic poseu-vos en contacte amb l’AMPA per tal que la informació us arribi amb una circular. 

 Cal ser rigorosos en el compliment de les dates d’inscripció, per tal de fer els grups amb el temps suficient abans de 
l’inici de les activitats extraescolars. La presentació de fitxes d’inscripció fora de termini fa endarrerir la feina i totes 
les tasques que d’ella se’n deriven. 

 Cal recordar-vos que durant les activitats extraescolars la porta de l’escola ha d’estar tancada, i un cop 
finalitzades aquestes a les 17:30, 18:00 o a les 18:30 h. no està permès quedar-se dins l’escola.   

PEL BON FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CAL SER RIGOROSOS EN EL 
COMPLIMENT D’AQUESTES NORMES 

FITXA D’INSCRIPCIÓ  
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2016-2017 

AMPA de l’Escola Carles Buïgas  

ENTRADA 

NÚM. 



Els preus de les activitats extraescolars són trimestrals 

(A excepció del canguratge i la ludoteca, que són mensuals) 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ACTIVITAT CURS DIES/HORARI PREU 

 Dansa Creativa P3-P4-P5 Dilluns (16:30-17:30) 60 € trimestre 

 Poliesportiu P5 Divendres (16:30-17:30) 45 € trimestre 

 Poliesportiu 1r-2n Dimarts–Dijous  (16:30-17:30) 75 € trimestre 

 Futbol Sala 3r-4t Dilluns  (16:30-18:30) 75 € trimestre 

 Bàsquet 3r-4t Dijous  (16:30-18:30) 75 € trimestre 

 Futbol Sala 5è-6è Dimecres (16:30-18:30) 75 € trimestre 

 Taekwondo P5-1r Dijous  (16:30-18:00) 66 € trimestre 

 Taekwondo 2n a 6è Dimarts-Divendres  (16:30-18:00) 84 € trimestre 

 Hip-Hop P5 Dimarts (16:30-17:30) 57 € trimestre 

 Hip-Hop 1r-2n Dimecres (16:30-18:00) 75 € trimestre 

 Hip-Hop 3r-4t Dijous (16:30-18:00) 75 € trimestre 

 Hip-Hop 5è-6è Dilluns (16:30-18:00) 75 € trimestre 

 Gimnàstica Rítmica 1r a 6è Dimecres–Divendres  (16:30-18:00) 84 € trimestre 

 Música Lúdica P3-P4-P5 Dimecres (16:30-17:30) A determinar 

 Batucada per a families P5 a 6è Dimarts (19:00-20:30) A determinar 

 Natació (Guiera) P3-P4-P5 Divendres (16:45-17:30) 51 € trimestre 

 Natació (Guiera) 1r a 6è Dilluns (16:45-17:30) 44 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) P3 Dimarts (16:30-17:30) 45 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) P4-P5 Dilluns (16:30-17:30) 45 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) P4-P5 Dijous (16:30-17:30) 45 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) 1r-2n Dilluns-Dimecres (16:30-17:30) 90 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) 1r-2n Dimarts-Dijous (16:30-17:30) 90 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) 3r-4t Dilluns-Dimecres (16:30-17:30) 90 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) 3r-4t Dimarts-Dijous (16:30-17:30) 90 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) 5è-6è Dilluns-Dimecres (16:30-17:30) 90 € trimestre 

 Anglès (Acadèmia Meeting Point) 5è-6è Dimarts-Dijous (16:30-17:30) 90 € trimestre 

 Robòtica Educativa 4t-5è-6è Dijous (16:30-18:00) 105 € trimestre 

 Ludoteca P3 a 6è Dilluns a Divendres (16:30-17:30) 38 € mes 

 Ludoteca  (2 dies/setmana) P3 a 6è Dilluns a Divendres (16:30-17:30) 22 € mes 

 Canguratge matí P3 a 6è Dilluns a Divendres (7:45 –9:00 h.) 35 € mes 

 Canguratge (2 dies/setmana) 

o 2 setmanes 

P3 a 6è Dilluns a Divendres (7:45 –9:00 h.) 18 € mes 

 Canguratge (1 setmana) P3 a 6è Dilluns a Divendres (7:45 –9:00 h.) 12 €/mes 

 Canguratge i Ludoteca esporàdic  P3 a 6è Dilluns a Divendres 4 €/tiquet 
 

Segons  la llei la llei 15/1999 de 13 de desembre de la Llei Orgànica de Dades Personals dono la meva conformitat 

i consentiment perquè les dades personals que he subministrat siguin incorporades al fitxer de dades de l’AMPA 
 

 

 

 

 
 

 

 
Observacions:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Data i signatura: __________________________ 

DRETS D’IMATGE: 

Segons 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 a la pròpia imatge, en el cas que NO VOLGUEU que el vostre fill/a aparegui en fotografies, CD’s o 

vídeos que es realitzin a les activitats extraescolars cal que marqueu la següent casella: 

□  NO AUTORITZO que la imatge del meu fill/a aparegui a fotografies, revistes, CD’s... 

 

 


