
Fitxa preinscripció 

Dades personals del participant. Omplir les dades amb lletres majúscules.     
Nom i Cognoms 

NIF CatSalut 

Domicili 

Població CP 

Col·legi Curs 

Mail rebre comunicacions 

       

Dades contacte de Mare, Pare, Tutora o Tutor.  
     

Nom responsable Telèfon de Contacte 

Nom responsable Telèfon de Contacte 

Nom responsable Telèfon de Contacte 

       
Autorització domiciliació bancària.      
Prego carreguin, fins nou avís, els rebuts que presenti l'AMPA Trinitàries al meu nom, en el següent compte corrent.  

       IBAN                                                              Codi Banc                                                    Agència     


        DC                                      Número de compte 


Nom i Cognoms titular compte 

DNI titular compte Import Preinscripció 
 

 

Organitza: 
Signatura i Data 

  
 
     

 

  
 
  
   

Nº Ordre: 

Omplir per l’AMPA quan 
es lliuri la preinscripció 

Informació general 

Període d’inscripció: A la sala del costat de Direcció, el dilluns 24 de de setembre de 9 a 9:30 i de 16:30 a 17:00 

h; i el dimarts 25 de setembre de 16:30 a 17:00 h. 10 € de reserva de preinscripció per infant i activitat. 

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb l’AMPA: ampatrinitat@trinitaries.net 

PAGAMENT DE LES ACTIVITATS 

 El cobrament de les activitats realitzarà en 3 quotes mitjançant rebut bancari girat al vostre compte. Si es 

realitza una activitat les tres quotes seran de 42 € cadascuna i de 37 € per activitat si es realitzen més d’una 

per nen. EXCEPCIÓ: L'activitat de piscina s’abonarà en dues vegades. 

 S’aplicarà un 10% en la quota total del rebut per les famílies monoparentals que així ho acreditin mitjançant el 

carnet corresponent. També s’aplicarà el 10% a les famílies nombroses acreditades, sempre que mínim tres 

dels fills i filles estiguin inscrits a alguna activitat extraescolar de l’Ampa. 

 Amb la inscripció s'ha de fer un abonament de 10,00€ per fer la reserva de la plaça que serà descomptat en 

el primer rebut. S’estableix com a període de proba la primera quinzena d’octubre, de no voler continuar 

caldrà notificar-ho abans del dia 14 d’octubre per tal de que no s’emeti el següent rebut (nov). 

 Els pagaments de piscina es faran al novembre i al febrer. El de la resta al novembre, febrer i abril. 

  PRIMERA QUOTA SEGONA QUOTA TERCERA QUOTA 

 Reserva 1 ACT 2 ó + ACT 1 ACT 2 ó + ACT 1 ACT 2 ó + ACT 

MES Setembre inscripció Novembre Febrer Abril 

PISCINA           10 €     53 €  45,50 €    63 €      55,50 €       -   €        -   €  

RESTA           10 €     32 €       27 €     42 €       37 €      42 €       37 €  

Preus per activitat i infant, sense aplicar el dte per família nombrosa o monoparental. 

 En cas de retorn del rebut es cobrarà l’import amb el recàrrec dels rebuts impagats. Es cobrarà la part 

proporcional que s'ha realitzat l'activitat o fins la data que l'AMPA tingui coneixement de la baixa. 

NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT 

 Els monitors i monitores de cada activitat recolliran als alumnes al pati, i els acompanyaran l’espai 

corresponent. Sortiran per la porta verda. 

 Els pares i mares que vulguin acompanyar als seus fills al berenar, lavabo o facilitar-li material, hauran de 

recollir-los a la seva hora i acompanyar-los a l’espai de l’activitat. 

 En el cas d’educació infantil es determinarà en cada activitat el punt i hora de recollida i si cal fer 

guàrdies d’acompanyament als infants. 

 Les famílies els hauran de recollir a les 18:00 h a la porta verda. 

 Hi haurà un coordinador de cada activitat. Les famílies de cada activitat s’encarregaran de organitzar 

actuacions i celebracions extraordinàries que puguin sorgir al marge de la programació. 

 La no realització de l'activitat extraescolar, distorsió del seu funcionament o no pagament de quotes pot 

comportar la baixa de l'activitat. 

 Les activitats extraescolars es poden suspendre per no arribar al mínim necessari per a la seva viabilitat 

econòmica. 

 Les activitats començaran l’1 d’octubre i finalitzaran el 31 de maig (excepte piscina que serà fins el juny). Les 

vacances de Nadal, Setmana Santa i festius seguiran el calendari escolar. 

 En cas de que les preinscripcions de piscina superin les 30 places disponibles, l’assistència a l’assemblea del 

17 de setembre donarà prioritat als fills i filles de les famílies assistents. En cas d’empat es farà servir l’orde 

d’inscripció. 



 

Oferta Activitats Extraescolars 2018-19 

Es proposen les següents activitats i horaris: 

 

ACTIVITAT CURS ESPAI PLUJA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

PATINS 2n a 4rt 
Primària 

PATI 
VERD GIMNÀS    17:00-

18:00         

TEATRE ESO POLIVALENT       17:00-
18:00     

FIT KID 3er a 6è 
Primària GIMNÀS       17:00-

18:00     

FIT KID P4 a 2n 
Primària POLIVALENT    17:00-

18:00 
       

TEATRE P4 a 2n 
Primària POLIVALENT  17:00-

18:00          

TEATRE 3er a 6è 
Primària POLIVALENT      17:00-

18:00 
     

PISCINA P3 a 5è 
Primària PISCINA LLEFIÀ           9:00-9:45 

 

Descripció Activitats 

PISCINA: Activitats adreçada alumnes de P3 a 5è de primària, que té lloc a la piscina de Llefià. 

Classes amb monitor per aprendre o perfeccionar els diferents estils de natació. 

FIT KID: Moviments i coordinació del cos amb música. Es faran diferents tipus d’estils. Per 

alumnes de Infantil i Primària. A càrrec de l’escola 3er Acte. 

TEATRE: Interpretació i jocs de teatre. Es organitzen en tres grups segons l’edat. La dinàmica 

s’adaptarà a cada grup. Adreçada a alumnes de Primària, Infantil i ESO. A càrrec de l’escola 3er 

Acte. 

PATINS: Aprendre divertint-se amb patins. Adreçada a alumnes 2n a 4rt de Primària. 

 

Altres Activitats 

Tallers puntuals: S’organitzaran tallers per gaudir de diferents activitats en família. 

Festes: Es faran celebracions familiars per festes tradicionals i fi de curs. No caldrà reserva. 

Sortides i dinars en família: També es convocaran excursions o dinars familiars. Caldrà informar 

de l’assistència i abonar la reserva corresponent. 

 

 

 

Nº Ordre: Omplir per l’AMPA quan es lliuri la preinscripció 

 

Preinscripció Extraescolars Trinitàries 2018–19 

Activitats triades 

 

ACTIVITAT  1: _____________________________ ACTIVITAT  2: _______________________________ 

ACTIVITAT  3: _____________________________ ACTIVITAT  4: _______________________________ 

Família nombrosa? ___ Número de fill/es inscrits a extraescolars? ___ Família monoparental? ____ 

Altres observacions de horaris o grups:  __________________________________________________ 

 

Conformitat d’autoritzacions per activitats extraescolars amb inscripció 

 
Autorització assistència mèdica 
 
Autoritzo al meu fill/a a assistir a les activitats programades, informades i publicades en les condicions establertes en els 
documents d'informació i inscripció, Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries 
adoptar, en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa, I considero al meu fill/a apte, donat que no pateix cap trastorn físic 
o psíquic que dificulti específicament el desenvolupament de les activitats, ni la relació amb els, ni monitors. El qui signa també 
autoritza al nen/a inscrit/a a participar en totes les sortides i desplegaments fora de la instal·lació previstos en la programació de 
les activitats. 
 
Clàusula informativa sobre les dades personals 
 
S'informa a l'usuari que les dades incloses en el present formulari passaran a formar part d'un fitxer automatitzat, responsabilitat 
de l’AMPA Trinitàries. 
L'usuari ha d'omplir tots els camps del formulari adjunt amb informació correcta, completa i actualitzada, llevat d'aquelles dades 
que s'indiquin de compliment opcional. En cas contrari L’AMPA Trinitàries podrà procedir a rebutjar la sol·licitud de registre. 
La finalitat del tractament serà la de gestió de les activitats i d’enviament d'informació que es considerí d’interès per a l'usuari. 
L'usuari pot, en tot moment, fer valer els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició deis que sigui titular, mitjançant 
notificació a AMPA Trinitàries c/Santiago 49-57, 08018 Badalona d'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i RD 1720/2007. 
 
Autorització drets d'imatge 
 
L’AMPA Trinitàries, disposa d'un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats. En aquesta web, s'hi poden publicar 
imatges, vídeos en les quals apareguin, individualment o en grup, persones realitzant les esmentades activitats. 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins 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 intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, l’AMPA Trinitàries demana el consentiment per a poder 
publicar fotografies, vídeos a on aparegui i sigui clarament identificable per a fer difusió de les activitats. 
L'usuari pot, en tot moment, fer valer els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició deis que sigui titular, mitjançant 
notificació a l’AMPA Trinitàries c/Santiago 49-57,08018 Badalona d'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Real Decret 1720/2007, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 

 

En/na: _______________________________________________________________________________ 

DNI: ______________________________ Com a: Mare/Pare/Tutor Legal _________________________ 

Signatura: 

 

 

 

Badalona, a ______ de _________________ de 201_ 


