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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 

 
Benvolguts Pares i Mares, 

Us fem arribar la llista de les activitats extraescolars que l’AMPA ha preparat per al nou curs 2019-

2020. Com veureu en la inscripció també us adjuntem l’autorització de sortida de les activitats, que 

ens haureu de signar i retornar junt amb la inscripció, aquesta autorització servirà per tot el curs i 

per a totes les activitats. També us adjuntem el full d’actualització de les dades bancàries amb el 

corresponen document de protecció de dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), que totes les famílies heu d’omplir i 

retornar junt amb la inscripció. 
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ACTIVITAT CURS HORARI MONITOR/A OBSERVACIONS 

Acollida 
matinal 

Tot l’alumnat 
de l’escola 

De dilluns a divendres, 
de 8h a 9h 

Andrea Capell 

Preu:  
Fixes: segons 
nombre d’inscrits: 
25€ - 7 alumnes o + 
30€ - 6 alumnes 
35€ - 5 alumnes 
40€ - 4 alumnes 
50€ - 3 alumnes 
Esporàdics:  4€/hora 

Berenar i jugar 
Tot l’alumnat 
de l’escola 

De dilluns a divendres, 
de 17h a 18h 

Mireia Solé 
Preu: 
Fixes: 30 €/mes 
Esporàdics: 2 €/hora 

Manualitats 
Tot l’alumnat 
de l’escola 

Dilluns o dijous, de 17h 
a 18h  

Mar Pallàs 

Materials: a càrrec 
de l’AMPA 
 

(*) Activitat subvencionada 

Mecanografia A partir de 4rt  
A concretar 
directament amb la 
monitora 

Maria Vilamajó (*) Activitat subvencionada 

 
Multiesports 
 

P3, P4 i P5 Dilluns, de 17h a 18h 
Marc Vidal 

 

 

(*) Activitat subvencionada 
De 1er a 6è Dijous, de 17h a 18h 

Anglès  

P3 i P4 
Divendres, de 17h a 
18h 

 
Acadèmia          
LM Idiomes 
 

Preu: 15 € / mes 

P5 i 1r 
Divendres, de 17h a 
18h 

2n Dimecres, de 17h a 18h 

3r Dimecres, de 17h a 18h 

4t a 6è Dimecres, de 17h a 18h 

Natació 
Tot l’alumnat 
de l’escola 

Dimecres, de 17.30h a 
18.15h 

Piscina coberta 
de Mollerussa 

Preu: 
40 €/trimestre INFANTIL 
35 €/trimestre 

PRIMÀRIA 
 

(Polsera d’usuari + 
acompanyant: 2,5+ 2,5 €, 
respectivament) 

Escacs De 1er a 6è Dimecres, de 14h a 15h 

Acadèmia 
d’Escacs de 
Lleida, Mestre 
Josep Oms 

Preu: 15 € / mes 

Balls moderns 
(funkey, hip hop,...) 

Tot l’alumnat 
de l’escola 

Dijous, de 17h a 18h 
 

Clàudia Luque 
 

(*) Activitat subvencionada 

Patinatge A partir de P4 

Dimarts, de 17.15h a 
18.15h 
(Aquesta activitat es durà a 
terme al poliesportiu. El 
desplaçament serà a càrrec 
dels pares) 

Club Patins 
Mollerussa 

(*) Activitat subvencionada 
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El preu de les activitats variarà segons el número d’extraescolars en què estiguin apuntats. *Per tal 

de subvencionar les activitats extraescolars i afavorir les famílies que més s’hi matriculin es 

mantindrà la fórmula següent:  

1 activitat: 15€ 

2 activitats: 28 € 

3 activitats: 40 € 

4 activitats: 50 € 

i s’incrementarà a partir de la cinquena activitat en 10€ més per activitat. El recompte d’activitats 

no es fa per alumne/a sinó per família.  

 
 
OBSERVACIONS: 
o Les activitats estan supeditades al número d’alumnes inscrits. 
o Els horaris poden tenir modificacions per tal d’ajustar els grups. 
o Us recordem que les activitats han d’estar al corrent de pagament. 
o Si un rebut és retornat, es carregarà 5€ per les despeses bancàries generades. 
o L‘ACOLLIDA MATINAL, BERENAR i JUGAR, NATACIÓ, ANGLÉS i ESCACS no formen part de les 

activitats subvencionades perquè ja tenen un preu molt ajustat i, per tant, no comptabilitzaran 
a l’hora de les bonificacions. 

o La inscripció per a l’activitat ha de ser per a tot l’any. 
o NOVETAT: Aquest curs totes les activitats es cobraran del 1 al 5 del mes en curs, i no a mes 
vençut com es feia fins ara, excepte natació que es continuarà cobrant trimestralment. 
 
 
El servei d’acollida i Berenar i jugar s’iniciaran el dia 12 de setembre, totes les altres activitats, 
començaran a partir del dia 30 de setembre. 
 
 
 
 

Miralcamp, 1 de juliol de 2019 

Junta de l’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Ompliu aquesta butlleta marcant amb una X les activitats en que vulgueu inscriure els vostres fills/es durant 
el curs 2019-2020.  
 

 
 

En/na ........................................................................................... amb DNI ........................................ i telèfon 

de contacte......................................, com a pare/mare/tutor/a de ...................................................................            

del curs ................. sol·licita la inscripció a les activitats extraescolars marcades pel curs 2019-2020. 

 

ACTIVITAT Inscripció curs 2019-2020 

Acollida matinal  Dilluns     Dimarts     Dimecres     Dijous     Divendres    
(En cas de ja saber-ho, marqueu el dia/es que us convingui/n) 

Berenar i jugar  Dilluns     Dimarts     Dimecres     Dijous     Divendres    
(En cas de ja saber-ho, marqueu el dia/es que us convingui/n) 

Manualitats  Dilluns     Dijous (Marqueu el dia que més us convingui) 

Mecanografia  

Multiesports  

Anglès  

Natació  

Escacs  

Balls moderns  

Patinatge  

 
 
 

Cal que retorneu la butlleta d’inscripció i tots els documents màxim el divendres, 15 de setembre 
a la bústia de l’AMPA. 
 
 

NO S’ACCEPTARAN BUTLLETES FORA DE TERMINI. 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
Miralcamp, ........ de ................................................... de 20....  
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DADES BANCÀRIES 

 
 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE: .......................................................................................   CURS: ..................................... 

NOM I COGNOMS DEL PARE: ................................................................................................ DNI: ......................................... 

NOM I COGNOMS DE LA MARE: .......................................................................................... DNI: ......................................... 

E-MAIL DEL PARE: ..................................................................................................................... TELÈFON: .............................. 

E-MAIL DE LA MARE: ............................................................................................................... TELÈFON: .............................. 

ADREÇA: ...................................................................................................................................... 

POBLACIÓ: .................................................................................................................................. C.P.: ........................................ 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __    __ __ __ __ 

 
 
 
 
 
 
Signatura, 
 
 
 
 
 
Miralcamp, ........ de ................................................... de 20....  
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

A.   RESPONSABLE:   

  AMPA ESCOLA SANT MIQUEL (G25228701) 

 C/ DE LES ESCOLES 1 ( 25242 Miralcamp ) 
 ampa.stmiquel@gmail.com 

B.   FINALITATS: 

 Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació 
(acollida, menjador, etc) 

 Gestió de les activitats i/o serveis. 
 Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis.  

C.   LEGITIMACIÓ: 

 Execució de l’acord de prestació de serveis. 

D.   DESTINATARIS: 

 Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis.  
 Entitats bancàries per al cobrament de quotes. 

E.    CONSERVACIÓ DE LES DADES: 

 Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.  
 Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de 

custodiar per atendre possibles responsabilitats. 

F.    DRETS: 

 Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i 
portabilitat de les seves dades. 

 On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del 
Responsable. 

 En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant 
l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

NOM I COGNOMS / DNI: 

Miralcamp, ...... de ....................................... de 20.... 

Signatura pare/mare o tutor/a 

 

  

http://www.agpd.es/
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AUTORITZACIÓ SORTIDA D’EXTRAESCOLAR 

 
En/Na ....................................................................................... amb DNI ............................................. 

com a pare/mare o tutor/a de l’alumne .......................................................................... de l’activitat 

extraescolar *........................................................................................................................................ 

curs 20..../.... 

(*Anoteu totes les activitats que faci el vostre fill/a) 

 

O AUTORITZA que el seu fill/a marxi sol/a 

O AUTORITZA que el seu fill/a marxi amb el seu germà/germana 

O AUTORITZA  que el seu fill/a marxi amb: 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 

Miralcamp, ...... de ....................................... de 20.... 

Signatura pare/mare o tutor/a 


