
 
 

                                 
 
DADES DE L’INFANT:                               Nº de Recepció                                       
 

Nom i Cognoms 

 
 
 

 DATA NAIXEMENT 

Persona de Contacte   
 
 

PERSONA DE CONTACTE 

ADREÇA  
 

 

 

Curs 2019/20 

Número Seguretat Social (CIP) 
Targeta Sanitària (CAL ADJUNTAR FOTOCÒPIA) 

Correu electrònic de contacte per a l’AMPA per poder fer arribar informació de l’activitat 
(escriure en majúscules per facilitar-ne la lectura) 

 
 
 
 

                            
MARQUEU AMB UNA CREU (X) 

 
 

Activitat/s en la/les que 
s’inscriu 

Import 
Socis AMPA 

 1r. (50%) 
Pagament  

 

2on. (25%) 
Pagament  

 

3er. (25%) 
Pagament 

PISCINA INFANTIL  230 € 115 € 58 € 58 € 
ART ATTACK   165 € 83 € 41 € 41 € 
INICIACIÓ DANSA  170 € 85 € 43 € 43 € 
ENGLISH FUN  
(P-3/P4) - (P5-1er)  

 205 € 103 € 51 € 51 € 

MULTISPORT  165 € 83 € 41 € 41 € 
JUDO (P4-P5)  285 € 143 € 71 € 71 € 
      
      

Alumne SOCI AMPA? SI NO 

El preu de les activitats s’incrementarà un 20% per les famílies no sòcies de l’AMPA 
  
 

        
                      

 
 
 
DADES DOMICILIACIÓ BANCÀRIA  

 

 

Autoritzo a que es carregui en el meu compte els rebuts que es presentin en concepte 
EXTRAESCOLARS. Els rebuts tornats tindran una comissió de 2 € despeses de devolució. 

Forma Pagament fraccionada en tres rebuts que es passaran: 

 1er rebut, 50% durant la segona quinzena d'octubre 

 2on rebut. 25% durant la primera quinzena de desembre 

 3er rebut. 25% durant la segona quinzena de gener 

 

Codi     _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(IBAN)    
Signatura del titular del compte: 
 
 
 

 
Tenint en compte 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, l’AMPA d'aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder 
publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament 
identificables, ja sigui en publicacions internes com de les entitats que col·laboren. 
 
Aquest podria ser el cas de: Pàgina web de l’AMPA. Altres: fulletons divulgatius de l’AMPA, pàgines 
WEB entitats col·laboradores etc... 
En/Na (Nom i cognoms) ............................................................................................................................ 

amb DNI, NIE o passaport ....................................................................................... autoritzo que la 

imatge del meu fill/a (nom i cognoms) 

.........................................................................................................................................................,  

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per l’AMPA del centre docent, 

entitats col·laboradores i publicades per qualsevol mitjà de comunicació. 

Data i Signatura 

 
 

INSCRITS/TES A PISCINA (Educació Infantil) 

Na …………………………………………………………………………………….…..                                                                                                                                         
amb DNI        …………………………..………………  pare/mare/tutor del nen/nena 
            
……………………………………………………………………………..………………                                                                                                           
autoritza a sortir l’infant de l’escola els dilluns a les 16:00 h per la realització de 
l’activititat extraescolar de piscina. 
Data i Signatura: 

 
 
 

 

EXTRAESCOLARS 19/20 
INFANTIL 


