
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
ESCOLA JOSEP MARIA MADORELL 
 

 

 FULL D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR DE NATACIÓ 2018/19 

 

INFANTIL 
P3 P4 P5 

Preu Anual Socis AMPA 146 € 
 PRIMÀRIA 

1r a 6è 

Preu Anual Socis AMPA 138 € 

*Famílies nombroses 125 € 
 

*Famílies nombroses 118 € 

Preu Anual No Socis AMPA 157 € 
 

Preu Anual No Socis AMPA 152 € 

* Les famílies nombroses tindran dret al descompte sempre i que siguin residents a Molins de Rei i que 

juntament amb la inscripció, aportin còpia del padró actualitzat i còpia del carnet família nombrosa. 

 

Apreciades famílies, 
 
Per tal de portar un correcte control de l’activitat, preguem  feu la inscripció desde  les  2 vies habilitades 
 

 Via online:  link que trobareu app, a la  web o els  grups de wasaps delegats.  (recomanble)  
 Inscripció en Paper 

 
En cas que sigui en paper heu d’omplir aquest full d’inscripció i entregar-lo  a consergeria abans del     
12 de setembre.   (Places són limitades) 

 
 Inici del Curs  1 d’octubre  2018 - Finalització del curs 16 de juny 2018 

 
 Forma de Pagament: 

El període de pagament del curset serà  des de l‘1 de Juliol fins el 12 SETEMBRE, mitjançant ingrés al caixer del 

Banc Sabadell   (introduir targeta → marcar codi 150004, o bé transferència bancària a Banc Sabadell compte 

ES09 0081 1644 6100 0101 6903. (Infantil 146€ , Primària 138€) :  
 

................................................................................................................................................................................ 
 
 Dades de l’alumne/a: 

NOM I COGNOMS .............................................................................................................................  el 2018/19 cursarà .......................  

 
HORARI TRIAT:    Dimecres P3 P4 P5   /  1r a 6è   18:00 a 18:45  

   Divendres P3 P4 P5 /   1èr a 6è   18:00 a 18:45 

Divendres  1rr a 6è   17:15 a 18:00   

 Els cursos de natació es realitzaran amb un  mínim de 8 alumnes, i  en el cas de 1r a 6è, el curset es realitzarà conjuntament amb altres Ampes. 

 
 Dades familiars: 

NOM DEL PARE/MARE/TUTOR ........................................................................................................................ NIF ....................................  

ADREÇA FAMILIAR ..........................................................................................................................................................................................   

TELÈFON ............................................ CORREU ELECTRÒNIC ......................................................................................................................  

 
Per la present AUTORITZO a què l’alumne/a participi en el curs de natació escolar que organitza el Club Natació Molins 
de Rei, i així mateix AUTORITZO als responsables de l’entitat Club de Natació Molins de Rei a prendre les mesures 
necessàries en cas de qualsevol incident, a què la imatge de l’alumne/a pugui ser capturada dins de la instal·lació de 
piscina durant la sessió de portes obertes, per part de mares, pares i tutors legals dels/les alumnes. 

 
Signatura mare/pare/tutor: 

                                                                                   Molins de Rei, a   .........................................................................  


