
 

 

 
 

 
 

 
 

Formulari d’inscripció 
 
Seguidament marqueu amb una “X” l’activitat on voleu inscriure al/la participant:         

 

 

 

ACOLLIDA ESPORÀDICA  
 

Les famílies que vulguin fer ús del servei d’acollida esporàdica podran:  

 Comprar la T10 (bonus amb 10 serveis vàlid per tot el curs). El preu és de 27€ i el 

pagament es s’haurà de realitzar a la monitora del servei a l’hora de deixar-lo pel 
matí.  

 Comprar un tiquet per un dia puntual. Aquest tiquet té un cost de 3€ i caldrà abonar 

l’import exacte en el moment de lliurar al nen (SAM).  

 
A continuació ompliu, amb lletra majúscula i entenedora, els espais buits: 

 
DADES DEL PARTICIPANT                            Curs que realitzarà al 2018/19:......................... 
 

Nom:........................................Cognoms:............................................................................... 
 
Adreça:................................................................................................Pis:..............Porta:...... 
 
Observacions:.............................................................................................................................. 
     

DADES DELS PARES 

 

Nom pare/mare/tutor:.............................................................................................................. 
 
Correu electrònic 1.............................................................................. Telf. 1.............................. 
 
Correu electrònic 2.............................................................................. Telf. 2.............................. 
 

DADES BANCÀRIES  
 

Aquestes dades són imprescindibles per poder domiciliar els rebuts a les famílies:  
 

IBAN 

 

ENTITAT 

 

OFICINA 

 

DC 

 

NUMERO DE COMPTE 

        
 

        
 

        
 

    
 

                    
 

 

 
                   Signatura i DNI del pare/mare/tutor: 

 
 

 

D’acord a la Llei de Protecció de Dades, les seves dades personals i les dels menors al seu càrrec, seran incorporades als nostres fitxers per 

gestionar l’activitat contractada i remetre-li informacions d’altres activitats de DIVERJOC, inclòs per correu electrònic. Així mateix, sol·licitem el 

seu consentiment per publicar les imatges preses durant l’activitat a la nostra plana web i en publicacions informatives per donar difusió als 

nostres serveis. Pot exercir els seus drets davant DIVERJOC, C/Indústria 241-249, Entl. 3ª Esc. Esq. 08041 Barcelona o al mail info@diverjoc.net.   

 

        Autoritzo el tractament de les seves dades personals exclusivament per a la prestació dels serveis contractats i les finalitats indicades. 

 
 
 

 SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (SAM) 

SERVEI DIES CURSOS HORARI 
PREU 

MENSUAL 
X 

Acollida 1 hora 5 dies / setmana P3 – 6è 08:00 - 09:00 31 €    

Acollida 30 minuts 5 dies / setmana P3 – 6è 08:30 - 09:00 18 €  

SERVEI D’ACOLLIDA ESCOLA JOAN MARAGALL LA LLAGOSTA 
CURS 2018-2019 
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Informació general  
 
Durant el servei, els i les monitors/es s’encarregaran de:  
 

 Recollir als nens/es. 

 Controlar i dinamitzar el grup. 
 Atendre l’esmorzar/berenar dels nens/es. 
 Acompanyar a les respectives aules als nens/es. 
 Plantejar noves activitats per amenitzar l’estona prèvia a l’inici de les classes.   

 
El servei d’acollida començarà el proper 12 de setembre de 2018 i finalitzà el darrer dia 

de curs. Per completar el procés d’inscripció cal entregant el formulari d’inscripció a la bústia 

de l’AMPA o enviar-lo escanejat i per correu electrònic a l’adreça inscripcions@diverjoc.net    
 
 

AFANYA’T I NO ET QUEDIS SENSE PLACES! 
Mantindrem les inscripcions oberts fins el proper 8 de setembre de 2018. 
 
Necessites més informació? La trobaràs a:   

 Al coordinador d’extraescolar (cada tarda de 16:30 a 17:30h o gerard@diverjoc.net)   
 A DIVERJOC, trucant al 93.435.89.36 o escrivint a inscripcions@diverjoc.net    

 
 
Normativa d’activitats  
 
ALTES: sempre i quan les activitats tinguin places lliures es podran donar d’altar participants 
trucant al 93.435.89.36 o enviant correu electrònic a inscripcions@diverjoc.net  
Les altes que es donin durant el període de qualsevol mes de l’1 al 15 pagaran la quota del 
mes sencer. Exceptuant si es dona de baixa abans del dia 15 de cada mes, en aquest cas es 
pagaria el 50%. Les altes que es donin durant el període de qualsevol mes del 15 al 30 
pagaran la meitat de la quota mensual. 
 

BAIXES: s’han de notificar al coordinador o a les oficines de DIVERJOC abans del dia 15 de 
cada mes. Caldrà signar el full de baixa i entregar-lo al coordinador o a l’AMPA. El full us el 
facilitarà el coordinador o el trobareu disponible a l’AMPA.  
 
CANVIS D’OPCIONS HORÀRIES: cal consultar a DIVERJOC les places disponibles en 
l’horari al que es vol optar i demanar el canvi per escrit. 

 
REBUTS BANCARIS: els rebuts domiciliats es passaran a partir del dia 25 de cada mes(a 
excepció del mes de setembre que s’ajuntarà amb la mensualitat del mes d’octubre en un 
únic rebut). El rebut del mes de setembre s’ajustarà als dies de servei.   
 
REBUTS RETORNATS O IMPAGATS: davant d’un rebut retornat DIVERJOC notificarà a la 
família que el rebut li ha estat tornat però no es tornarà a passar per domiciliació i s’haurà 

d’abonar per transferència bancària amb un cost extra de 5€ per cada rebut tornat. Si 
passats 15 dies no s’ha realitzat el pagament corresponent es procedirà a donar de baixa al 
participant. Evidentment, desitgem no haver d’arribar mai a aquest extrem.  
 
QUOTA: al quadre d’activitats es detalla la quota mensual de cada activitat.  
 
INSCRIPCIONS i ACTIVITATS: el nombre mínim d’inscrits per iniciar una activitat és de 10 

participants per activitat. El quadre d’activitats pot patir alguna variació en funció de les 

inscripcions finals, de ser així es notificarà a les famílies. 
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