
 

INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATINAL 

ESCOLA SANT JORDI (L’AMETLLA DE MAR) 

CURS 2019/2020 
 

Nom de l’alumne/a:________________________________________ Data de naixement:__________ 

Domicili:________________________________________ Població:______________ CP:_________ 

Telèfon:____________________ Curs: _________ Sexe: __________ Observacions referents a 

aspectes sanitaris del nen/a a tenir en compte: ___________________________________________ 

IBAN: ES_____  ___________  ___________  ___________  ___________  ___________  

Sr./Sra. ___________________________________ amb DNI ___________________ pare/mare/tutor 

de __________________________________ autoritzo al meu fill/a a participar en el servei d’acollida 

matinal del curs escolar 2019/2020 organitzades per l’AMPA i Actiesport.  

Marcar amb una “X” les activitats escollides: 
Hora DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00 
a 

9:00 

□ ACOLLIDA 
MATINAL 
(P3 a 6è) 

□ ACOLLIDA 
MATINAL 
(P3 a 6è) 

□ ACOLLIDA 
MATINAL 
(P3 a 6è)  

□ ACOLLIDA 
MATINAL 
(P3 a 6è) 

□ ACOLLIDA 
MATINAL 
(P3 a 6è) 

 

PREUS: 

ACTIVITAT DIES PER SETMANA PREU 

ACOLLIDA MATINAL 5 dia 40€/mes 

ACOLLIDA MATINAL ESPORÀDIC 3€/dia 

 

DESCOMTPE: 10% de descompte per al segon germà. 

NOTA IMPORTANT: Les domiciliacions de les quotes s’efectuaran entre el 10 i el 12 de cada mes, en cas de ser retornat 

un rebut es notificarà a les famílies per abonar l’import corresponent a la quota més les comissions del banc per 

devolució (5€). Es donarà un termini de 10 dies des de la notificació, en cas de no fer-se efectiu el pagament l’alumne no 

podrà assistir a les activitats fins fer l’abonament. 

AVÍS: Per tramitat qualsevol modificació de la inscripció inicial, ja sigui alta o baixa d’alguna activitat, s’ha de fer única i 

exclusivament per escrit a través del correu electrònic info@actiesport.es 

Actiesport es reserva el dret a anul·lar o modificar qualsevol activitat en cas que no hi hagi un nombre mínim 

d’inscrits. 

INSCRIPCIONS LA PRIMERA SETMANA DE SETEMBRE (A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA) 

 

 

 

ACTIESPORT                                                                                                                             e 

aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril 2016 (GDPR                                

                                 -                                                                                                                         

                                                                                                                                                                      

                       -                                                         - 43500 TORTOSA (TARRAGONA). Email: info@actiesport.es 

i el de recl                      

Signatura pare/mare/tutor: 

 

□ Autoritzo a l’AMPA i a ACTIESPORT, sempre per motius 

esportius/educatius i no altres, a utilitzar la imatge del meu 

fill/a, si així ho creu oportú. 

mailto:info@actiesport.es

