
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ESCOLA LLEDONER 

 

Nom i Cognoms       _________________________________________________Data 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’empresa Dlleure, la finalitat del qual és la de gestionar les 

comunicacions entre l’empresa Dlleure SL i els pares i mares dels alumnes i 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. 

 

INDICAR AMB UNA CREU 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 econòmica; i faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques 

que siguin necessàries adoptar en cas d’urgència vital, sota direcció facultativa. 

 

AUTORITZO /         NO AUTORITZO a l’empresa DLleure Gestió d’activitats extraescolars 

S.L a que es faci un ús de caràcter informatiu i pedagògic al blog  de les imatges realitzades en les 

activitats extraescolars de l’escola LLEDONER. 

Les dades que ens faciliteu seran tractades d’acord amb la Llei de Protecció de Dades i Drets de 

Imatge (Llei 15/99).  

 

          Signatura 

 
 

INFANTIL 
 HORARI ACITIVITAT DIA X 
 

16:30-18:00 CUINA INFANTIL (P3-P5) DILLUNS   
 

13:50-14:50 ANGLÈS LÚDIC (P3-P5) DIMARTS   
 

16:30-18:00 MANUALITATS (P3-P5) DIMARTS   
 

16:30-18:00 ANGLÈS LÚDIC (P3-P5) DIMECRES   

16:30-18:00 PATINATGE (P3-P5) DIMECRES   

13:50-14:50 TEATRE (P3-P5) DIJOUS   

16:30-18:00 
MULTIESPORT INFANTIL 

(P3-P5) 
DIJOUS   

 

 

 

 

 

     

     

     

 

PRIMÀRIA 
 HORARI ACITIVITAT DIA X 
 

16:30-18:00 CUINA PRIMÀRIA (1R-6E) DILLUNS   
 

16:30-18:00 DANSA MODERNA (1R-6È) DILLUNS   

13:50-14:50 ANGLÈS LÚDIC (1R-2N) DIMARTS   
 

13:50-14:50 ANGLÉS ACADÈMIC (3R-6E) DIMARTS   
 

13:50-14:50 TEATRE (1R-6E) DIMARTS   

16:30-18:00 MANUALITATS (1R-6E) DIMARTS   

16:30-18:00 PATINATGE (1R-6E) DIMARTS   
 

16:30-18:00 ANGLÈS ACADÉMIC  (3R-6E) DIMECRES   
 

16:30-18:00 ANGLÈS LÚDIC (1R-2N) DIMECRES   
 

13:50-14:50 ROBÒTICA (1R-6È) DIJOUS   

16:30-18:00 
MULTIESPORT PRIMÀRIA 

(1R-6E) 
DIJOUS   

 

 

     

     

     

 

  



BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ESCOLA LLEDONER 

 
 
 
INFORMACIÓ IMPORTANT 

 
TARIFES:  
 
1 dia per setmana: 18,50€ mensuals 
2 dies per setmana: 33€ mensuals 
3 dies per setmana: 48,50€ mensuals 
4 dies per setmana: 60€ mensuals 
 
Cuina: 23€ mensuals (L’increment d’aquesta activitat és degut a la despesa del 
material.) 
 
Robòtica: 35€ mensuals  
 
 
El període d’inscripció finalitza el 20 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 2 d’octubre. 

 

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. 
 
 


