
 

FULL D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Tel. contacte AMPA: 616 88 87 11 

 

Nom i cognoms de l’alumne:  

Curs:  

Edat:  

Nom i cognoms dels pares:  

Telèfons de contacte:  

Correu electrònic:  

 
INSCRIPCIONS: 

El termini inicial d’inscripcions serà l’ultima setmana de setembre, al despatx de l’AMPA dimarts 
i dijous per la tarda i s’iniciaran les activitats la primera setmana d’octubre. 

Heu de portar una fotocòpia de la targeta sanitària. 

Les inscripcions a les extraescolars s’hauran de formalitzar emplenant i entregant el present 
full i abonant la matrícula de 15€ per a la primera activitat i 8€ per les següents. 

Durant el curs també s’admetran altes a les activitats extraescolars, sempre que el número de 
nens i nenes inscrits ho permeti. 

PAGAMENTS: 

El pagament de la quota mensual de cada activitat s’haurà d’abonar al compte de l’AMPA 
entre els dies 1 i 5 de cada mes. 

BAIXES: 

Les baixes o modificacions que es vulguin fer durant el curs s’hauran de notificar abans del 
dia 25 del mes en curs. El no pagament de 2 quotes seguides implicaria la baixa del nen/a 
de l’activitat que realitzi. 

DRETS D’IMATGE: 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat 
per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, la direcció d’aquestes activitats demana el consentiment als pares o tutors 
legals per poder publicar fotografies i/o filmacions on apareguin els seus fills i filles on aquests 
o aquestes siguin clarament identificables. 

En/Na ..................................................................... (nom i cognoms) amb DNI/NIE 
...................... autoritzo que la imatge del meu fill/a, 
........................................................................, pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions 
corresponents a activitats extraescolars organitzades per l’AMPA del centre sense cap tipus de 
finalitat de difusió pública ni comercial. 

 
Signatura pare / mare / tutor/a, 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat,........ de/d’............................... de 20..... 



 

ACTIVITATS QUE S’OFEREIXEN AQUEST CURS  

Indiqueu amb una X l’activitat o activitats que voleu que realitzi el vostre fill o filla. 

 

ACTIVITATS PER A NENS I NENES 

ACTIVITAT DIES HORARI PREU  

PSICOMOTRICITAT Dimarts i Dijous 17:15 -18:15h 19€  

FUTBOL  Dimarts i Dijous 17:15 -18:15h 19€  

PATINATGE Dimarts i Dijous 17:15 -18:15h 19€  

HIP-HOP Dimarts i Dijous 17:15 -18:15h 19€  

REFORÇ Migdia 12:15 -13:15h *  

ESCACS Migdia 12:15 -13:15h 12€  

MÚSICA     

ANGLÈS Dijous 12:15 -13:15h 26€  

*El preu variarà en funció del nombre d’alumnes 

ACTIVITATS PER A PARES I MARES 

ACTIVITAT DIES HORARI PREU  

ZUMBA Dimarts i Dijous 17:15 -18:15h 19€  

IOGA/PILATES Dimarts i Dijous 17:15 -18:15h 19€  

FUTBOL Dijous  19€  

 
Observacions: 

El nombre necessari de nens/es per iniciar una activitat es de 8. En les activitats dels pares o 
mares, en nombre mínim necessari serà de 10. En el cas que no s’arribi a aquest nombre, 
l’activitat no es podrà dur a terme i la matrícula serà retornada. Si l’activitat comencés però 
durant el curs el grup quedés reduït a menys del nombre mínim necessari, l’activitat es 
suspendria i en aquest cas no es retornaria l’import de la matrícula. 

En l’activitat de futbol hi ha la opció de competir amb altres escoles del barri. Els partits es 
jugaran els divendres a la tarda o dissabte al matí. 

 
Signatura pare / mare / tutor/a, 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat,........ de/d’............................... de 20..... 

 


