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INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE P3 A P5 (curs 2018-2019) 
Alumne ......................................................................................................................................... del Curs (18-19) ....................... 

ACTIVITAT CURS HORARI MENSUAL TRIMESTRAL M/T 
EXPRESSIÓ 

CORPORAL (Iniciació 
a la dansa)* 

P3 - P5 Dimarts 
de 16.30h. a 18.00h. 

20€ 
15€ (assegurança anual) 

57€  
 15€ (assegurança anual)  

INICIACIÓ 
ESPORTIVA* P3 - P5 Dijous 

de 16.30h. a 18.00h. 
20€  

 15€ (assegurança anual) 
57€   

15€ (assegurança anual)  

INICIACIÓ FUTBOL 
SALA* P4 - P5 

Dimarts i/o Dijous 
    de 16.30h. a 18.00h. 

20€(1 dia) o 30€ (2 dies) 
15€ (assegurança anual) 

57€ (1 dia) o 87€ (2 dies) 
 15€ (assegurança anual)  

NATACIÓ 

  
P3 – P5 

Dimecres 
de 16.45h a 17.30h. 

(10 places P3, 10 places 
P4 i 10 places P5) 

 
(Reserva de 50€ per 
guardar la plaça a 

descomptar de la quota 
anual) 190€ anual  

 
1er Pagament maig/juny 
2018: 50€ (reserva en 

efectiu) 
2n Pagament octubre: 50€  

3er Pagament febrer: 90€ o 
45€ (depenent del grup) 

30 places per grup d’infantil. 
S’adjudiquen per ordre 

d'inscripció 

 

 

P3 - P5 

Divendres 
de 16.45h a 17.30h 

(10 places P3, 10 places 
P4 i 10 places P5) 

(Reserva de 50€ per 
guardar la plaça a 

descomptar de la quota 
anual) 190€ anual 

 

P3 – 6è 
Divendres  

de 18.15h a 19h 

(Reserva de 50€ per 
guardar la plaça a 

descomptar de la quota 
anual) 145€ Anual 

 

MANUALITATS P3-P5 Dilluns o Dijous 
de 16.30h a 18.00h 20€ (1 dia) 57€ (1 dia)  

ANGLÈS KIDS&US 
(NOUS ALUMNES) 

P3: Sam 
P4-P5: 
Emma  

Horaris segons grups i 
demanda. 

Demana el full 
d’informació a la caseta 

59€ + 71€ (material 
anual, sense matrícula) 

177€ + 71€ (material anual, sense 
matrícula) 

ANGLÈS KIDS&US 
(RENOVACIONS) 

Emma 
Oliver 

Per garantir la reserva 
de plaça s’ha de lliurar el 
full de renovació a la 

caseta abans del 21 de 
maig. 

PATINATGE 
(INFANTIL I 
ADULTS)* 

P4 - P5 Divendres 
de 17.00h. a 18.00h. 

20€ * 
15€ (assegurança anual) 

57€ * 
15€ (assegurança anual)  

ZUM”BALLAR” 
ADULTS* Adults Dilluns i/o Dimecres 

De 20.15h a 21.15h 
15€ (1 hora/setmana) 
20€ (2horas/setmana) 

41€ (1 hora/setmana) 
56€ (2horas/setmana)  

 
Les activitats de 16.30h. a 18.00h. duren una hora, però abans de començar els monitors recullen els nens a les aules i els 
acompanyen mentre berenen. 

* Per a realitzar les activitats esportives s’ha d’abonar 15€ (10€ en el cas dels adults) el 1er mes per l’assegurança. Només 
cal pagar-ho una vegada en cas de realitzar més d’una d’aquestes activitats. 

* Les inscripcions es començaran a recollir a partir del 14 de Maig a partir de les 16.45h 
per ordre d’arribada a la caseta. 
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DOCUMENTS I DADES QUE CAL APORTAR PER FORMALITZAR LA 

INSCRIPCIÓ: 
En/Na..............................................................................................................................., amb DNI .............................................., 

com a Mare/Pare/Tutor de l’alumne ........................................................................................................................................... 

INSCRIU I AUTORITZA al seu fill o filla a realitzar les activitats  indicades.  

 Data de Naixement de l’alumne/a ......................................................................................................... 
 Adreça de l’alumne/a ................................................................................................................................... 
 Població ............................................................................................ Codi postal .................................... 
 Dades de contacte, indiqueu a qui corresponen (casa, mare, pare, avi...): 

  e-mail: ..................................................................................................................... 

  Telèfon: .................................................................................................................. 

  e-mail: ..................................................................................................................... 

  Telèfon: .................................................................................................................. 

  e-mail:  .................................................................................................................... 

  Telèfon:  ................................................................................................................. 

 Número de Targeta Sanitària de l’Alumne ................................................................................. (Adjunteu còpia) 
 Domiciliació Bancària  (ompliu i adjunteu fotocòpia del compte de càrrec) : 

IBAN Entitat Oficina Control Número de Compte 

ES 
    

1.- Les dades personals indicades al formulari d’inscripció s’incorporaran a un fitxer de dades del que és 
responsable l’AMPA de l’escola Busquets i Punset. Autoritzo a que les esmentades dades es facin servir amb la 
finalitat d’organitzar les activitats i serveis oferts per l’AMPA. (Els informem que tenen dret a accedir, 
cancel·lar o rectificar aquestes dades mitjançant una carta adreçada a l’AMPA Busques i Punset, Avda. Josep 
Tarradellas 226.) 

2.- Autoritzo a que les dades de salut del meu fill o filla proporcionades s’utilitzin amb la deguda diligencia, 
amb la finalitat de cuidar i protegir el nen o nena i siguin cedides en els casos necessaris als serveis sanitaris. 

3.- L’AMPA manté una pàgina web http://ampabip.wordpress.com, amb informació sobre les activitats que 
ofereix. En aquesta pàgina o altres comunicacions poden recollir-se imatges o vídeos de les activitats 
organitzades per l’AMPA. En previsió de que el vostre fill pogués aparèixer en alguna d’aquestes imatges, 
preguem donin el seu consentiment. Si no fos així, indiqueu-lo marcant la següent casella: NO  

L’Hospitalet, _______________ de ______________________ de _____________ 
 
 
 
Signatura  
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Nota:  Aquestes activitats estan obertes a persones de fora de l’escola previ pagament d’una quota anual 
familiar. No es podrà inscriure a l’activitat l’alumne/a que no estigui al corrent de pagament de les 
quotes d’AMPA, material o amb rebuts pendents de pagament d’aquest i de cursos anteriors. 


