
                           Activitats extraescolars 2016-2017 
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: (dipositar-lo a la bústia de l’AMPA o bé escanejar-lo i enviar-lo a extraescolars@amparellades.org) 

Nom:_____________________________________Cognoms:______________________________________________________________________ 

Curs: ________  Data de Naixement:  _____/______/_____________DNI alumne____________________________________________ 

Nom del Pare/Mare _____________________________________Telèfon:  ______________________/_______________________________   

E-mail:_____________________________________________________________________________________________________________________  

Pateix l ’alumne alguna patologia que li  impedeix la realització d’algun tipus d’activitat? 
_______________________________________________________________________________________________ 
ACTIVITAT: 

 
Observacions:_____________________________________________________________________________________________  
 

AUTORITZACIONS:  
Jo, ____________________________________________________________ amb DNI/NIE ________________________________ com a pare/mare/tutor de l’alumne/a 

_____________________________________________________, l’autoritzo a assistir i realitzar l’activitat extraescolar de l’escola Les Parellades i autoritzo 

a l’AMPA a facilitar les dades personals d’aquesta inscripció a l’empresa organitzadora de l’activitat per poder dur-la a terme. 

Com a titular del nº de compte: 

 
 
Autoritzo a l’empresa encarregada de l’extraescolar el cobrament domiciliat de les quotes corresponents al curs 2016-2017 de les 
activitats extraescolars de l’escola Les Parellades. En el cas de que el rebut sigui retornat, accepto que les comissions aplicades 
per l’entitat bancària em seran carregades en el següent rebut o pagament. 
 

 
Preus vàlids excepte error tipogràfic  // Grup mínim 9 alumnes, per a grups inferiors poden variar els preus 
Les baixes s’han de comunicar per escrit a extraescolars@amparellades.org 15 dies abans d’iniciar el següent trimestre, especificant 
el motiu de la baixa. En cas de baixa voluntària s’hauran d’ abonar les quotes fins al final del trimestre en curs.  
 
        Autoritzo       No autoritzo  (Marcar la que correspongui) Que l’AMPA faciliti aquest full d’inscripció a l’empresa  

organitzadora de l’activitat.  
        Autoritzo       No autoritzo  (Marcar la que correspongui) Que el meu fill/a pugui marxar sol al finalitzar  

l’activitat extraescolar. 
        Autoritzo       No autoritzo  (Marcar la que correspongui) Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en  

fotografies corresponents a les activitats. 
 
Sant Pere de Ribes, a _____ d_ ____________________________ de 201__.    Signatura:  
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades s’incorporaran en un fitxer automatitzat 
de Socis d’AMPA Les Parellades per la gestió dels serveis escolars. Per exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació sobre les dades que conté el fitxer ho haurà de comunicar a 
amparellades@hotmail.com 

Indiqueu activitat o activitats sol·licitades Dia/Horari 1 dia 2 dies
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4

Entidat Oficina DC Nº Compte CorrentCodi país DC IBAN

Empresa Activitat
Mensual        

(1 dia)
Mensual        
(2 dies) Trimestral Anual Descomptes

Patinatge 17,50 €           51,00 €           126,00 €          
Hip-Hop 17,50 €           51,00 €           126,00 €          
Basquet 17,50 €           51,00 €           126,00 €          

Multiesport/Running 17,50 €           51,00 €           126,00 €          

Gimnàstica Rítmica 21,50 €           64,50 €           172,00 €          
Matrícula CRS obligatòria 20,00 €            

Judo 18,50 €           28,50 €           
Llicència federativa  segons edat 

Accent Academy Anglès (tarda) 32,50 €           
Escacs 16,00 €           
Material 5,00 €              

Companya Nocturna Teatre 30,00 €           
Tecnolab Programació i Robòtica 37,00 €           

Club Handbol Ribes Handbol 19,00 €           28,00 €           
Anglès (migdia) 53,00 €           

Material 66,00 €            
Kids&Us

Escacs Garraf

Club Judo VNG

20% segona activitat. A partir del 
segon germà 20% de descompte 
en el preu de la segona activitat - 

Els descomptes de 2n germà i 
realitzar dos activitats no són 

acumulables

Needsports

Needsports & Club 
Rítmica Sitges
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