
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS ESCOLA LLEDONER 

 
Nom i 
Cognoms___________________________________Datad’inscripció:______________ 
Edat______ Curs escolar____________Escola_________________________________ 
Nom Pare_____________________DNI_____________________Mòbil____________ 
Nom Mare____________________DNI_____________________Mòbil____________ 
Correu electrònic________________________________________________________ 
Núm. SS__________________ 
Número de compte (IBAN) 
E	   S	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el fitxer de l’Ampa i l’empresa 
Dlleure, la finalitat del qual és la de gestionar les comunicacions entre l’empresa Dlleure SL i els 
pares i mares dels alumnes, la gestió i cobrament de les activitats extraescolars organitzades per 
l’Ampa de l’escola Lledoner. El fitxer es troba inscrit en el Registre de Fitxers de Dades Personals 
de l’Agència Española de Protecció de Dades i podrà ser cedit segons preveu la Llei. L’òrgan 
responsable del fitxer és l’empresa Dlleure i l’adreça on l’interessat podrà exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’empresa Dlleure es carrer Lleida 12 (Lliçà 
de Vall), tot el qual s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  

INDICA	  AMB	  UNA	  CREU	  L’ACTIVITAT	  O	  ACTIVITATS	  A	  REALITZAR	  
	  

	  
	  
	  
	  

Observacions:	  
	  
En/Na________________________________________________________amb 
DNI_________________, com a pare, mare o tutor/a del nen/a__________________________________ 
l’autoritzo a participar al Servei d’Activitats Extraescolars i declaro estar assabentat/da de les condicions i 
informacions de preus i gestió ecnomòmica; i faig extensiva aquesta autorització a les decisions 
medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’urgènica vital, sota direcció facultativa.  

Signatura  

 
 
Les dades que ens faciliteu seran tractades d’acord amb la Llei de Protecció de Dades (Llei 15/99). Amb aquesta butlleta, concedeix i 
acceptaque DLLEURE pugui utilitzar les imatges que es puguin realitzar durant el serveid’extraescolar prestat per tal de donar suport visual 
a la nostra pàgina web i a documents d’informació corporativa. Si no està d’acord, marqui la següent casella  

INFANTIL	  
HORARI	   ACTIVITAT	   DIA	   X	  

16:30	  –	  18:00	   CUINA	  INFANTIL	  (P3-‐P5)	   DILLUNS	   	  
13:50	  –	  14:50	   ANGLÉS	  LÚDIC	  (P3-‐P5)	   DIMARTS	   	  
16:30	  –	  18:00	   BELLUGA’T	  (P3-‐P5)	   DIMARTS	   	  
16:30	  -‐	  18:00	   ANGLÉS	  LÚDIC	  (P3-‐P5)	   DIMECRES	   	  
16:30	  –	  18:00	   MULTIESPORTS	  INFANTIL	  

(P3-‐P5)	  
DIJOUS	   	  

17:15	  –	  18:00	   *NATACIÓ	  (P3-‐P5)	   DIJOUS	   	  

PRIMARIA	  
HORARI	   ACTIVITAT	   DIA	   X	  

16:30	  –	  18:00	   CUINA	  PRIMÀRIA	  (1R-‐6E)	   DILLUNS	   	  
13:50	  –	  14:50	   ANGLÉS	  LÚDIC	  (1R-‐2N)	   DIMARTS	   	  
13:50	  –	  14:50	   ANGLÉS	  ACADÈMIC	  (3R-‐6E)	   DIMARTS	   	  
16:30	  –	  18:00	   DANSA	  MODERNA	  (1R-‐6E)	   DIMARTS	   	  
16:30	  –	  18:00	   **ESCACS	  (1R-‐6E)	   DIMARTS	   	  
16:30	  –	  18:00	   ANGLÉS	  ACADEMIC	  (3R-‐6E)	   DIMECRES	   	  
16:30	  -‐	  18:00	   ANGLÉS	  LÚDIC	  (1R-‐2N)	   DIMECRES	   	  
16:30	  –	  18:00	   MULTIESPORTS	  PRIMÀRIA	  

(1R-‐6E)	  
DIJOUS	   	  

17:15	  –	  18:00	   *NATACIÓ	  (1E-‐6E)	   DIJOUS	   	  



BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ESCOLA LLEDONER 

INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

DLLEURE (Angles Lúdic i Acadèmic, Cuina, Multiesports, Dansa Moderna, Belluga’t) 
 

TARIFES: 
 
1 dia per setmana: 18€ mensuals 
2 dies per setmana: 32€ mensuals 
3 dies per setmana: 47€ mensuals 
4 dies per setmana: 58€ mensuals 
5 dies per setmana: 67€ mensuals 
 
El període d’inscripció finalitza el 29 de setembre. 
El nombre mínim per obrir grup serà de 6 alumnes. 
El nombre màxim d’alumnes en un mateix grup serà de 15. En anglès el nombre màxim serà de 
12 alumnes. 
Totes les activitats s'iniciaran el 3 d’octubre i finalitzen el 26 de Maig. 
El pagament de l’activitat serà mensual. El cobrament de les activitats es realitzarà per 
domiciliació bancària la primera setmana de cada mes. 
En cas d’abandonar una activitat a la qual un alumne/a s'ha apuntat, ho ha de notificar al 
coordinador i ha de lliurar la "butlleta de baixa” degudament complimentada a l’AMPA per fer-
la efectiva abans del dia 25 de cada mes.	  
	  
*PISCINA	  THALASSA (Canovelles) 
	  
- Durada: 45’ reals/ setmana 
- Els vestidors són per grups, fins als 7 anys un pare/mare hi podrà accedir. 
- Es podrà entrar 15’ abans i sortir 30’ després de l'inici/ fi de l'activitat.  
- Cada nen tindrà un carnet per accedir-hi.  
- Els acompanyants no podran anar més enllà de les dutxes. 
- Es realitzarà una avaluació trimestral. 
- Al final del 1r i 3r trimestre es realitzarà un informe personal. 
- Hi ha una sala amb cristall on els familiars que ho desitgin podran veure com fan classe.  
- No disposem de monitoratge ni autocar de desplaçament a les instal·lacions de Thalassa. 
 
Horari: 
De Setembre a Juny 
Dijous de 17.15h a 18.00h 
 
Preu: 
P3- P4 i P5: 45,35€/ trimestral (curs 136,05 €). 
A partir de 1r: 39,92€/ trimestral (curs 119,72 €). 
 
*Els preus són vàlids fins el 31 de desembre de 2016. Els preus de l’any 2017 poden patir 
variacions en funció de l’increment de l’IPC, campanyes de promoció i/o altres. 
 
Cobrament: 
1r trimestre: 19 de Setembre 2016 
2n trimestre: 9 – 13 de Gener 2017 
3r trimestre: 3 – 7 d’Abril 201 
 



El període d’inscripció finalitza el 19 de setembre. 
El nombre mínim per obrir grup serà de 8 alumnes per infantil i 10 alumnes per primaria. 
L’activitat sinicia el 29 de setembre i finalitza el 15 de Juny. 
El pagament de l’activitat serà trimestral o anual. El cobrament de les activitats es realitzarà per 
domiciliació bancària la primera setmana de cada trimestre, a excepcio del primer trimestre, 
que es tindrà que portar pagat.  
OPCIÓ	  1:	  TRANSFERÈNCIA	  
Realitzar	  transferència	  des	  de	  la	  Vostra	  Entitat	  indicant	  en	  observacions	  NOM	  DE	  L'ALUMNE	  I	  
CURS.	  Nombre	  de	  compte:	  ES89	  0081	  1735	  77	  0001043109	  
	  
OPCIÓ	  2:	  Ingrés	  
Realitzar	  Ingrés	  en	  efectiu	  a	  les	  oficines	  de	  Banc	  de	  Sabadell	  indicant	  en	  observacions	  	  
NOM	  DE	  L'ALUMNE	  I	  CURS.	  
Al	  nombre	  de	  compte:	  ES89	  0081	  1735	  77	  0001043109	  (cost	  per	  no	  clients	  de	  Banc	  de	  Sabadell	  
de	  2,00	  euros)	  
 
En cas d’abandonar una activitat a la qual un alumne/a s'ha apuntat, ho ha de notificar i ha de 
lliurar la "butlleta de baixa” degudament complimentada a l’AMPA per fer-la efectiva abans del 
dia 25 de l’ultim trimestre. 

	  
**ESCACS 
 
PREU 18€ mensuals. 
Continuem amb el Luis, el professor de l’any passat. 
El nombre mínim per obrir grup serà de 8 alumnes. 
L’ activitat s'iniciaran el 3 d’octubre i finalitzen el 26 de Maig. 
El pagament de l’activitat serà mensual. El cobrament de les activitats es realitzarà per 
domiciliació bancària la primera setmana de cada mes. 
En cas d’abandonar una activitat a la qual un alumne/a s'ha apuntat, ho ha de notificar al 
coordinador i ha de lliurar la "butlleta de baixa” degudament complimentada a l’AMPA per fer-
la efectiva abans del dia 25 de cada mes. 
	  
Presentació d’inscripcions: 
Totes les dades han d’ estar omplertes correctament, en el cas, que no tinguis possibilitar de fer-
ho, els dies: 13, 14, 15 i 16 de Setembre des de 15:05h fins les 16:20h a la saleta de l’AMPA. 
Si ja ho tens omplert, port adreçar-les: 

•   Bústia de l’AMPA que trobaràs a l’edifici de primària 
•   Correu electrònic: lledoner.ampa@gmail.com 
•   Saleta de l’AMPA els dies 13, 14 15 y 16 de Setembre des de les 15:05h fins les 16:20h. 

 
Per  qualsevol dubte, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu 
electrònic: lledoner.ampa@gmail.com o a la saleta de l’AMPA, els dimecres (a partir de 
setembre) de 15:00h a 16:15h. 
	  


