
 

 

INSCRIPCIÓ ACOLLIDA (2018-2019) 
 

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

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

INSCRIU I AUTORITZA al seu fill o filla a realitzar l’activitat d’acollida matinal en la modalitat que es 

detalla a continuació (si us plau marqueu amb una creu X):  

 

ACOLLIDA 

Preus mensuals per a tots els dies lectius del mes, de dilluns a divendres 

 

HORARI 

PREU 

MENSUAL 

 De 07.30 a 09.00 h. (si hi ha un mínim de 5 nens) 65,00 €   

De 08.00 a 09.00 h. 40,00 €   

De 08.30 a 09.00 h. 27,00 €   

 

De 16.30 a 17.00 h. 27,00 €  

De 16.30 a 17.30 h. 40,00 €  

   
  

  

 

TIQUETS ESPORÀDICS 

  

 

  HORARI PREU 

 1 tiquet (per a un dia) 5.00 €   

   

Abonament 10 tiquets 1h 40,00 €   

Abonament 10 tiquets 1:30h 65,00 € 

  

 

 



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 codi IBAN i adjunteu fotocòpia del compte de càrrec) : 

Pais Codi Control 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’AFA 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’AFA. (Els informem que tenen dret a accedir, 

cancel·lar o rectificar aquestes dades mitjançant una carta adreçada a l’AFA 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’AFA 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’AFA. 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 

 

 

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’AFA, material o amb rebuts pendents de pagament d’aquest i de cursos anteriors. 


