
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ
 

Aquesta butlleta s’haurà de retornar abans de 
Nom alumne/a:____________________________________________________________Curs:_________
Nom mare, pare, tutor/a:________________________________________________DNI:____________
Adreça:________________________________________________________________________________
Telèfon:__________________Mòbil:________________Correu electrònic:__________________________
 
Autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats extraescolars que
curs acadèmic 2018 - 2019 i que indico a continuació. Així mateix autoritzo als monitors i responsables de l'AMPA a realitzar els 
desplaçaments i gestions necessàries per qualsevol incidència q
recollir o de deixar els alumnes en qualsevol lloc fora del recinte de l’escola.
 
Lloc, data i signatura: 
 
 
 
 
D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dad
formular i serviran amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa, gestionar act
l’AMPA; i es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal per cap mitjà, a no vendre, ni llogar, ni cedir les dade
o privada sense el consentiment del titular de les dades.

 
NOTES: 

▪ Cal ser soci de l’Ampa pel curs 201
▪ Totes les activitats tenen un mínim d’alumnes inscrits per poder realitzar
▪ Depenent del nombre d’inscripcions es 
▪ Si alguna família vol proposar una nova extraescolar pot fer
 
Activitats Extraescolars que s’ofereixen des del primer dia d’inici de curs fins a l’últim.
 

ACTIVITAT CURS HORARI

Acollida Matinal De P3 a 6è De 8:00 h a 9:00 h
 

ACTIVITAT CURS HORARI
Anglès Imagine*  P3 (1h/set) De 12:30 h a 13:30 h

  P4 (1h/set) De 12:30 h a 13:30 h

  P5 (1h/set) De 12:30 h a 13:30 h

  1r (2h/set) De 12:30 h a 13:30 h

  2n (2h/set) De 12:30 h a 13:30 h

  3r (2h/set) De 12:30 h a 13:30 h

 3r (2h/set) De 12:30 h a 13:30 h

 4rt (2h/set) De 12:30 h a 13:30 h

 5è (2h/set) De 12:30 h a13:30 h

  6è (1,5h/set) De 12:30 ha 14:00 h
 

* Es realitzarà prova de nivell oral i escrita per tots els nens interessats a partir de quart, 
per tal d’ubicar

  

ACTIVITAT CURS HORARI

Esplai De P3 a 2n De 16:30 h a 18:30 h
 
 
 
 

Mare de Déu del Patrocini 
Plaça Maragall núm. 3 
08261 Cardona 
Telèfon: 93 869 18 29 
http://ampapatrocini.cardona.ppe.entitats.diba.cat/ 
 

 
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ 

Aquesta butlleta s’haurà de retornar abans de divendres 21 de Setembre de 2018
Nom alumne/a:____________________________________________________________Curs:_________
Nom mare, pare, tutor/a:________________________________________________DNI:____________
Adreça:________________________________________________________________________________
Telèfon:__________________Mòbil:________________Correu electrònic:__________________________

Autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats extraescolars que es realitzaran a l’Escola Mare de Déu del Patrocini durant el 
2019 i que indico a continuació. Així mateix autoritzo als monitors i responsables de l'AMPA a realitzar els 

desplaçaments i gestions necessàries per qualsevol incidència que es pugui produir. Els monitors no es responsabilitzaran de 
recollir o de deixar els alumnes en qualsevol lloc fora del recinte de l’escola. 

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dad
formular i serviran amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa, gestionar activitats i enviar informació sobre serveis o activitats de 
l’AMPA; i es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal per cap mitjà, a no vendre, ni llogar, ni cedir les dade

ular de les dades. 

Cal ser soci de l’Ampa pel curs 2018-2019  per poder inscriure’s a les diferents activitats extraescolars.
Totes les activitats tenen un mínim d’alumnes inscrits per poder realitzar-se. 
Depenent del nombre d’inscripcions es realitzaran desdoblaments en diferents dies i horaris.
Si alguna família vol proposar una nova extraescolar pot fer-ho enviant un mail a:extraescolarsampapatrocini@gmail.com

Extraescolars que s’ofereixen des del primer dia d’inici de curs fins a l’últim.

HORARI DL DM DX DJ DV 
DIA 

ESPORÀDIC

De 8:00 h a 9:00 h             

HORARI DL DM DX DJ DV 

Estaria interessat en 
realitzar l’extraescolar en 

De 12:30 h a 13:30 h           

De 12:30 h a 13:30 h          

De 12:30 h a 13:30 h         

De 12:30 h a 13:30 h           

De 12:30 h a 13:30 h           

De 12:30 h a 13:30 h           

De 12:30 h a 13:30 h      

De 12:30 h a 13:30 h      

De 12:30 h a13:30 h      

De 12:30 ha 14:00 h           

Es realitzarà prova de nivell oral i escrita per tots els nens interessats a partir de quart, 
per tal d’ubicar-los en el grup més adient. 

HORARI DL DM DX DJ DV 
DIA  

ESPORÀDIC

De 16:30 h a 18:30 h             

EXTRAESCOLARS  
2018-2019 

 

 
 

divendres 21 de Setembre de 2018. 
Nom alumne/a:____________________________________________________________Curs:_________ 
Nom mare, pare, tutor/a:________________________________________________DNI:______________ 
Adreça:________________________________________________________________________________ 
Telèfon:__________________Mòbil:________________Correu electrònic:__________________________ 

es realitzaran a l’Escola Mare de Déu del Patrocini durant el 
2019 i que indico a continuació. Així mateix autoritzo als monitors i responsables de l'AMPA a realitzar els 

ue es pugui produir. Els monitors no es responsabilitzaran de 

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el 
ivitats i enviar informació sobre serveis o activitats de 

l’AMPA; i es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal per cap mitjà, a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades a cap empresa o entitat pública 

per poder inscriure’s a les diferents activitats extraescolars. 

realitzaran desdoblaments en diferents dies i horaris. 
extraescolarsampapatrocini@gmail.com 

Extraescolars que s’ofereixen des del primer dia d’inici de curs fins a l’últim. 

ESPORÀDIC 

Estaria interessat en 
realitzar l’extraescolar en 

diferent horari* 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Es realitzarà prova de nivell oral i escrita per tots els nens interessats a partir de quart,   

 
ESPORÀDIC 

Estaria interessat en 
realitzar l’extraescolar 

en diferent horari* 

  



 

Amb inici la setmana del 1 d’octubre: 
 

ACTIVITAT CURS HORARI DL DM DX DJ DV 
DIA  

ESPORÀDIC 

Estaria interessat en 
realitzar l’extraescolar en 

diferent horari* 

Anglès  P3 De 12:30 h a 13:30 h       
* Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

Sing and Fun* P4 De 12:30 h a 13:30 h       
* Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

 P5 De 12:30 h a 13:30 h             
 * Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

Anglès  P3 De 16:30 h a 17:30 h       
* Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

Sing and Fun* P4 De 16:30 h a 17:30 h       
* Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

 P5 De 16:30 h a 17:30 h             
 * Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

Anglès  1r De 12:30 h a 13:30 h       
* Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

Sing and Fun* 2n De 12:30 h a 13:30 h       
* Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

English games and more 
De 3r a 6è De 12:30 h a 13:30 h       

* Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

Taller Deures 
De 1r a 6è* De 12:30 h a 13:30 h       

* Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 

 
 

ACTIVITAT CURS HORARI DL DM DX DJ DV 
DIA  

ESPORÀDIC 

Estaria interessat en 
realitzar l’extraescolar en 

diferent horari* 

Ballet  De P3 a 6è* De 12:30 h a 13:30 h              * Depenen de les inscripcions es 
realitzaran més o menys grups. 
      De 13:30 h a 14:30 h             

Escacs De P5 a 3r De 12:30 h a 13:30 h               
 

ACTIVITAT CURS HORARI DL DM DX DJ DV 
DIA 

ESPORÀDIC 

Estaria interessat en 
realitzar l’extraescolar en 

diferent horari* 

Bàsquet De P3 a 6è De 16:30 h a 17:30 h              

Cros De P3 a 6è De 16:30 h a 17:30 h              

Dansa 
Contemporània De P3 a 6è De 16:30 h a 17:30 h             

 

Futbol Sala De P3 a 1r De 16:30 h a 17:30 h              

  De 2n a 6è De 16:30 h a 17:30 h              

Multiesportiva De P3 a 6è De 16:30 h a 17:30 h        

YogaMusic De P3 a 6é De 16:30 h a 17:30 h              

Zumba De P3 a 6è De 16:30 h a 17:30 h        

Dibuix De 1r a 6è De 16:30 h a 17:30 h              

Robòtica De 1r a 6è De 16:30 h a 17:30 h        

Tallers Científics De 1r a 6è De 16:30 h a 17:30 h         

Programació 
Scratch De 3r a 6è De 16:30 h a 17:30 h       

 

Escacs De 4rt a 6è De 16:30 h a 17:30 h              

 

ACTIVITAT CURS         

Pastorets  De 1r a 6è         
 
 

* HI HA MOLTES ACTIVITATS QUE ESTAN PROPOSADES UNS DIES I HORARIS CONCRETS PERÒ ALTRES PODRIEN 
REALITZAR-SE EN ALTRES DIES I HORARIS SEMPRE HI QUAN HI HAGI UN MÍNIM D’ALUMNES INSCRITS, ES PER 
AQUESTA RAÓ QUE SI EL VOSTRE FILL/A ESTARIA INTERESSAT EN REALITZAR ALGUNA ACTIVITAT UN ALTRE DIA O 
EN UN ALTRE HORARI, SI US PLAU ANOTEU LA VOSTRA PROPOSTA, QUE LA COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS HO 
TRASLLADARÀ AL RESPONSABLE. 

 
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!!! 


