
 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ESCOLA SANT JORDI (L’AMETLLA DE MAR) 

CURS 2020/2021 
 

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 les activitats           

extraescolars del curs escolar 2020/2021 organitzades per l’AMPA i Actiesport.  

 

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

16:30 
a 

17:30 

□ JOCS I TALLERS 

(P3 a P5) 

□ CARDIO KIDS 

(P3 a P5) 

□ TRICIÈNCIA 

(1r a 6è) 

□ JOCS I TALLERS 

(P3 a P5) 

□ PATINATGE I 

HOQUEI 

(P3 a 6è) 

□ ROBÒTICA 

(1r a 6è)  

Actiesport es reserva el dret de modificar horaris en cas dels interessos i necessitats del centre i les famílies.  

 
 
PREUS: 

ACTIVITAT DIES PER SETMANA PREU MENSUAL 
PATINATGE I HOQUEI 1 dia 15€ 

JOCS I TALLERS 
1 dia 12,50€ 
2 dies 20€ 

TRICIÈNCIA 1 dia 15€ 

CARDIO KIDS 1 dia 15€ 

ROBÒTICA 1 dia 32€ 
 

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. En la primera quota es cobraran 5€ per                   

l’assegurança de tot el curs escolar. 

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. 

mailto:info@actiesport.es


 

 

 

Descripció de les activitats: 

TRICIÈNCIA: Activitat basada en 3 tallers de ciència dirigits a nens i nenes d’educació primària. En un trimestre                  

es treballarà la física (estructures, construccions, equilibris, inèrcies, moviments...). En un altre, la química              

(experiments, mescles, reaccions...). Per últim, treballarem la biologia (processos naturals, ecologia,           

sostenibilitat, educació ambiental...). 

CARDIO KIDS: És una activitat cardiovascular i psicomotriu enfocada a nens i nenes d'infantil. Es treballaran                

sessions de diverses modalitats del fitness adaptades al nivell de l’alumnat. Classes de psicomotricitat, work out,                

habilitats motrius, coordinació, equilibris, etc.). 

PATINS / HOQUEI PATINS: Per una banda, la part d’iniciació en que una bona tècnica pot ajudar als nens i nenes                     

a que es familiaritzin amb el desplaçament sobre els patins i desenvolupin diversos moviments sobre rodes. Per                 

l’altra, la part de perfeccionament va dirigida a aquells nens i nenes que ja dominin els patins però que vulguin                    

millorar la seva tècnica. A més, també es pot introduir l’estick per practicar l’hoquei patins.  

JOCS I TALLERS: Es tracta d’una activitat que combina la psicomotricitat i el joc amb els tallers de manualitats,                   

reciclatge, experimentació. Al llarg del curs es treballaran diverses temàtiques en funció dels interessos dels               

nens i nenes i del context cultural de l’escola, fent partícips als nens i nenes dels privilegis del territori que els                     

envolta.  

ROBÒTICA: Activitats amb l’objectiu d’ensenyar de manera lúdica les matemàtiques, ciències i tecnologia a              

través de la Robòtica. Disposem de diverses modalitats: Wedo (6-10 anys), First LEGO League (10-16 anys),                

Makey Makey (+8 anys). Treballem amb una empresa especialitzada en aquest sectors amb professionals              

qualificats. 

 

 

 

 
 

 

 

RETORNAR LA BUTLLETA ABANS DE 23 DE SETEMBRE 

ACTIESPORT MANAGEMENT SL és el Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l'informa que                    
aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril 2016 (GDPR), amb la finalitat de mantenir                        
una relació comercial i conservar-les mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per                          
obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al                          
seu tractament adreçant-se a ACTIESPORT MANAGEMENT SL en Plaça Alfons XII, 7 1 A - 43500 TORTOSA (TARRAGONA). Email: info@actiesport.es                    
i el de reclamació a  www.agpd.es. 

Mediante la firma de este formulario, Usted autoriza a (A) ACTIESPORT MANAGEMENT, SL a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su                                             
cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de ACTIESPORT                                           
MANAGEMENT, SL. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones                                             
del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de en que se realizó el                                                       
adeudo en su cuenta. 

http://www.agpd.es/


 


