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1. SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL I DE TARDA1 

Aquest servei es pot utilitzar de manera fixa, mitjançant inscripció prèvia o 

esporàdicament. 

El servei estarà actiu des del primer dia d'escola (12/09/2017). 

Dies, Horaris i Preus 

de dilluns a divendres 

 de 8,00h a 9,00h  .............................................................. 35,00 €/mes 

 de 8,30h a 9,00h  .............................................................. 22,00 €/mes 

 dies esporàdics:      1h ...  3,00 €      ·    1/2h...  2,00 € 

(Es paguen al moment a la monitora del servei)  

 

 1 h ½ h 

1 dia fix setmanal 11,50 € 7,50 € 

2 dies fixos setmanals 18,50 € 11,50 € 

3 dies fixos setmanals 26,50 € 15,50 € 

4 dies fixos setmanals 30,50 € 19,50 € 

 

 Es cobrarà la mateixa quota d´octubre a maig 

 Setembre i juny     1 h……..28,50 €/mes        ½ h……..18,50 €/mes  

 TICKETS DE 10h D’ÚS ESPORÀDIC: Es poden usar durant tot el curs. 26,00 € 

 Els cobraments es faran domiciliats pel banc cada primer de mes 

 INSCRIPCIÓ: Els usuaris fixos han de complimentar el full d’inscripció i lliurar-los  

a la secretaria de l’AMPA de dilluns a divendres de 17:00 a 18:00h 

 ALTES I BAIXES DEL SERVEI: S’han de comunicar amb una setmana d’antelació 

 RETORN DE PAGAMENTS: No hi ha retorn en cas d’absentisme. Només en el 

cas d´una setmana o més complets en què l’alumne/a hagi faltat i comunicant-

ho des del primer dia es retornarà el cost del servei d´aquelles setmanes que 

hagi faltat.  

 Qualsevol domiciliació retornada serà abonada amb un recàrrec de 3,00 € 

  

                                                      
1
 El servei d’acollida de tarda s’oferirà si hi ha un mínim nombre de famílies interessades en utilitzar-lo. 

El seu preu també està per determinar. 
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2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

2.1. FUNCIONAMENT I TAULA DE PREUS 

Calendari 

 Data d’inici de les activitats extraescolars: dilluns 2 d’octubre de 2017 

 Reunió informativa: dimarts 19 de setembre del 2017 a les 17:00 

 Inici del període d'inscripció: 

Podeu fer-ho ja, per correu electrònic a extraescolarsreina@gmail.com o a 

partir del 12 de setembre de 2017 al despatx de l'AMPA 

 Les places són limitades, se seguirà rigorós ordre d'inscripció 

Horari de les activitats 

De 16:30 a 18:00 i anglès de 16:45 a 17:45. L’activitat de piscina té lloc a l’UBAE del 

carrer Perill els divendres de 16:45 a 17:30. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

Patinatge  

 

 

1 dia/setmana  

22 €/mes 

Futbol 22 €/mes 

Judo  22 €/mes 

Multiesport 22 €/mes 

Piscina 60 €/trimestre 

Bàsquet 23 €/mes 

Escacs 23 €/mes 

Ioga amb família 28 €/mes 

TALLERS 

Robòtica 1 dia/setmana 29 €/mes 

IDIOMES 

Anglès 1 dia/setmana 109 €/TRIMESTRE 

ARTS ESCÈNIQUES 

Espai de Creació (teatre ed. Infantil)  

1 dia/setmana  

27 €/mes 

Música. Sensibilització musical (ed. Infantil) 41 €/mes 

Música. Teatre musical (ed. Primària) 34 €/mes 

Swing 78 €/trimestre 

Altes fora de termini   

Es podran fer sempre i quan les activitats tinguin places lliures.  

Cal fer la inscripció abans del dia 15 del mes anterior a l'inici de l'activitat, al despatx de 

l'AMPA. 

mailto:extraescolarsreina@gmail.com
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Baixes fora de termini 

Caldrà notificar-les al despatx de l'AMPA abans del dia 15 del mes anterior a la baixa. 

Al participant que es doni de baixa de forma no justificada no se li retornarà l’import 

abonat. S’entén com a baixa justificada aquella que és donada per prescripció mèdica. 

Canvis d’activitat  

Caldrà consultar si hi ha places disponibles a l’activitat a la que es vol optar, i demanar 

el canvi complimentant el formulari d'inscripció i entregant-lo al despatx de l'AMPA. 

Rebuts bancaris retornats o impagats 

 Els rebuts domiciliats es passaran de l’1 al 10 de cada mes.  

 L’activitat de piscina es pagarà trimestralment i es cobrarà mitjançant els 

rebuts de l’AMPA. 

 Es cobrarà un extra de 5,00€ per cada  rebut tornat. L'empresa corresponent 

(Diverjoc, Judo Nou Barcelona) notificarà a la família que el rebut li ha estat 

tornat i si passats 15 dies no s’ha realitzat el pagament corresponent, es 

procedirà a donar de baixa el/la participant. Evidentment, desitgem no haver 

d’arribar mai a aquest extrem. 

 El quadre d’activitats pot patir alguna variació en funció de les inscripcions 

finals, de ser així es notificarà a les famílies. 

Beques 

Les famílies que vulguin demanar subvencions per infants i joves per a la pràctica 

esportiva fora d’horari escolar, podran fer-ho sol·licitant la documentació necessària a 

l’AMPA, i omplint el full d’inscripció de l’activitat. Un cop entregada la beca a 

l’ajuntament, cal que ens feu arribar la còpia de color rosa a Diverjoc o a l’AMPA de 

l’escola.  

Les beques van dirigides nomes per infants d’activitats esportives (marcades amb un 

(B) al quadre d’activitats) i de la franja d’edat de 6 a 17 anys amb el compromís d’estar 

tot el curs escolar (aquesta documentació estarà disponible a partir del setembre 

2016) 

Més informació 

Horari d'atenció al despatx de l'AMPA: 

A partir del 12 de setembre de 2017 

De dilluns a divendres: de 17,00h a 18,00h 

Telèfon: 932189752 ***  ampaviolant@gmail.com *** www.ampaviolant.org  

mailto:ampaviolant@gmail.com
http://www.ampaviolant.org/
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2.2. ACTIVITATS ESPORTIVES 

L’empresa Diverjoc ofereix les activitats esportives Futbol i Patinatge. Diverjoc, creada 

l’any 1999, està formada per un col·lectiu de professionals amb experiència docent i en 

l’organització i dinamització d’activitats extraescolars, casals i esdeveniments de 

caràcter lúdic, esportiu, cultural i de lleure. Diverjoc s’ajusta a un model d’entitat, 

innovadora i multidisciplinar i garanteix uns trets diferencials definitoris: el factor lúdic i 

el rigor als serveis. 

L’Associació Judo Nou Barcelona ofereix l’activitat de Judo. 

L’empresa GSB (Global Sports Business) ofereix les activitats de Bàsquet, Multiesport, 

Escacs i Ioga amb família. GSB és una empresa dedicada a la gestió integral de les 

activitats esportives i lúdiques en un gran nombre de centres educatius. 

L’activitat de piscina té lloc a l’UBAE del carrer Perill (Eurofitness Perill), situat al barri 

de Gràcia des de fa més de vint anys. És un dels referents en serveis de fitness i wellness 

a la ciutat de Barcelona.  

FUTBOL 

Juga, passa, xuta, desmarca’t, goooool! Fes amics i gaudeix de l’esport en 

equip! Esforça’t i aprèn a guanyar i a perdre! 

Objectius de l’activitat 

Per als grups d’infantil, dotar els participants d'un bagatge motriu que els permeti 

adaptar-se a qualsevol situació d'aprenentatge relacionat amb el futbol. 

Per als nens i nenes de primària l’objectiu és millorar els conceptes tècnics, tàctics i de 

reglamentació bàsica. En ambdós casos existeix un objectiu primordial: gaudir de 

l’esport en un ambient d’integració, respecte i esforç individual i col·lectiu. 

Horaris 

Dilluns de 16:30 a 18:00: 3er i 6è 

Divendres de 16:30 a 18:00: 2n, 3er i 4t 

PATINATGE 

Balla, sent la música i expressa’t sobre rodes. Realitza coreografies 

espectaculars! La vida és més divertida sobre rodes! 

Objectius de l’activitat 

Millorar l'equilibri i la coordinació, poder desplaçar-nos. 

Córrer endavant, enrere i poc a poc incrementar el nivell de dificultat amb nous 

elements artístics propis del patinatge aconseguint un patinatge més tècnic i més 

segur. 
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Els participants realitzaran tota mena de jocs i tasques sobre les rodes dels patins. 

Estem jugant o estem aprenent a patinar? Tant simple i tant complex com aprendre 

jugant. 

Important! Cal que els patins siguin de quatre rodes. 

Horaris 

Dijous de 16:30 a 18:00: P5 a 6è 

MULTIESPORT 

Aprèn diferents esports tot jugant i així més endavant podràs triar el que 

més t’agrada! 

Objectius de l’activitat 

Utilitzarem un mètode actiu basant-nos en el joc com a mitjà d’aprenentatge en la 

iniciació esportiva.  

Que els participants coneguin diferents modalitats esportives tant d’equip com 

individuals per a augmentar el bagatge esportiu i així poder decidir quin esport els 

agrada més de cara a una especialització posterior.  

Es treballaran diferents esports col·lectius i individuals, de col·laboració, d’oposició, 

etc. Les propostes de formes jugades simples tàcticament facilitaran l’aprenentatge 

tècnic i de comprensió de la reglamentació bàsica per gaudir de l’essència de cada 

modalitat esportiva.  

Horaris 

Dimarts de 16:30 a 18:00: P5 – 2n  

JUDO 

Afavoreix el creixement i desenvolupament de l’infant tant en l’aspecte 

físic com personal. 

El judo és un esport ideal per nens i nenes pel seu alt contingut pedagògic. 

 

Objectius de l’activitat 

A nivell personal: 

 Desenvolupa l’autoestima a nivell personal, social (escolar) i familiar 

 Desenvolupa les capacitats d’autocontrol 

 Afavoreix l’expressió de l’afectivitat 

 Evita conflictes emocionals 

 Aporta seguretat en un mateix 
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 Afavoreix la percepció d’un mateix i dels altres 

 Canalitza l’agressivitat i referma la personalitat   

 Afavoreix la concentració i la constància 

A nivell motriu: 

 Millora el control corporal, la psicomotricitat 

 Treballa l’orientació i la capacitat espacial 

 Desenvolupa qualitats com l’equilibri i la coordinació 

 Incideix en les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, traccions...) 

 Desenvolupa les capacitats condicionants (força, resistència...) 

Horari 

Dilluns de 16:30 a 18:00: P3, P4 i P5 

Dimecres de 16:30 a 18:00: 1er, 2n i 3er 

Dijous de 16:30 a 18:00: 4t, 5è i 6è 

BÀSQUET 

Objectius de l’activitat 

Horari 

Dimecres de 16:30 a 18:00: 3er a 6è 

ESCACS 

Escac, mat, enroc, boig, pastor, ofegat, passadís, guitza, legal, boden... 

Què volen dir aquestes paraules? Vine i aprèn-ho! 

Objectius de l’activitat 

El Joc dels escacs és un esport mental, que ajuda als nens i nenes a desenvolupar, 

entre d’altres aspectes importants, la capacitat de concentració, l’atenció i la presa de 

decisions. Tot això s’aconsegueix, de forma divertida i sense ser conscient, ja que es fa 

mentre es juga i s’aprèn. 

Amb aquesta activitat, s’aprenen aspectes bàsics com el moviment de les peces i 

aspectes avançats com per exemple la doble amenaça o l’atac en descoberta. 

Horari 

Dimarts i dijous de 16:30 a 18:00: de P4 a 6è 
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IOGA AMB FAMÍLIA 

El ioga és una pràctica molt positiva en l’etapa de creixement dels nens i 

també dels adults, el seu objectiu essencial és l’equilibri i l’harmonia, entre 

el sentir, el pensar i l’actuar. 

Objectius de l’activitat 

El nen i l´adult coneixeran el seu propi cos, aprendran a adquirir uns bons hàbits 

posturals, a ser conscients de les seves pròpies sensacions, a respirar bé, a relaxar-se, a 

desenvolupar la capacitat d’atenció, memòria i concentració. 

La pràctica d’assanes (postures) ajuda a mantenir la musculatura de l’esquena forta i 

flexible. Els nens corregeixen els hàbits posturals, aprenen a mantenir la columna ben 

alineada sentint-se així més àgils i forts. Amb la pràctica respiratòria es preserva la 

respiració innata del nen, amb tota la seva capacitat, i permetrà arribar a sentir un 

estat de calma i tranquil·litat a nivell mental i emocional, a relaxar-se, gaudir del silenci 

i de la quietud després del moviment. Aquest estat de relaxament l’ajudarà a fer front 

a l’estrès, a les situacions conflictives, i a la falta de concentració, temes molt presents 

en la societat actual.  

Horari 

Divendres de 16:30 a 18:00 

PISCINA 

Una estona per tal que nens i nenes es familiaritzin amb el medi aquàtic. 

Objectius de l’activitat 

Els nens i les nenes de P4 i P5 s’aproparan al medi aquàtic des de la vessant educativa. 

Treballaran de forma integral els aspectes de la motricitat aquàtica i es formaran en 

aspectes com: 

 Exploració de les pròpies possibilitats en el medi aquàtic 

 Control corporal  

 Percepció temporal i organització de l’ espai 

 Aplicació dels hàbits d’autonomia personal 

 Expressió i manifestació corporal 

 Imaginació, imitació i simulació 

 Actituds, valors i normes 

Important! No s’ofereix monitoratge d’acompanyament dels nenes i les nenes des de 

l’escola fins a l’UBAE. 

Horari 

Divendres de 16:45 a 17:30: P4 i P5 
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2.3 TALLERS 

L’empresa Diverjoc oferirà el taller de robòtica. Diverjoc, creada l’any 1999, està 

formada per un col·lectiu de professionals amb experiència docent i en l’organització i 

dinamització d’activitats extraescolars, casals i esdeveniments de caràcter lúdic, 

esportiu, cultural i de lleure. Diverjoc s’ajusta a un model d’entitat, innovadora i 

multidisciplinar i garanteix uns trets diferencials definitoris: el factor lúdic i el rigor als 

serveis. 

ROBÒTICA 

Juguem i aprenem a partir de les noves tecnologies a partir de plataformes 
educatives. Scratch, lego wedo, lego mindstorm, moway... 

 

Objectiu de l’activitat 

Per mitjà de la tecnologia treballem l'aprenentatge de conceptes i idees que se’ls 

poden fer més feixucs i avorrits en altres àmbits (mecànica, programació, energia...). 

L'activitat es planteja d’una forma atractiva, entretinguda i emocionant. 

Quina millor manera d'aprendre que passar-ho bé. 

Horari 

Dimarts de 16:30 a 18:00: 3er, 4t, 5è i 6è  
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2.4 IDIOMES 

L’activitat extraescolar d’anglès anirà a càrrec de l’acadèmia Tea or Coffee.  

El 2013 Tea or Coffee va obrir una acadèmia a Barcelona amb la visió de contractar 

professors natius per a qui l’ensenyança sigui una vocació. Que puguin acompanyar 

cada persona en el seu objectiu personal pel que fa les seves necessitats, i que la part 

més important de les classes sigui la comunicativa. 

Són una escola petita que ofereix serveis personalitzats i de qualitat. Treballen molt en 

la creació d’un espai, a l’aula, en què l’aprenentatge sigui un procés actiu i divertit, i 

una experiència positiva pels alumnes. 

ANGLÈS  

Pels nens i nenes el contacte amb l’anglès ha de ser dolç, agradable, entretingut i molt 

positiu. 

La filosofia d’ensenyament de l’anglès de Tea or coffee es basa en aquesta experiència 

positiva; es motiva els nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats 

comunicatives i jocs, però sempre assegurant un progrés en l’adquisició de noves 

estructures i nou vocabulari. 

Els professors són nadius i qualificats per acompanyar cada persona vers el seu 

objectiu personal, pel que fa a les seves necessitats, i que la part més important de les 

classes sigui la comunicativa. 

Objectius de l’activitat 

 Que els nens aprenguin l’anglès d’una manera diferent 

 Que facin activitats que els motivin a aprendre 

 Que aprenguin d’una manera més comunicativa, més interactiva, a través de 

fugir dels llibres i de l’estil tradicional d’aprenentatge 

 Que els alumnes experimentin un rang de situacions i contextos diferents on 

utilitzar l’anglès a través dels canvis d’activitats mensuals 

Els grups seran d’entre 5 i 10 alumnes. 

Horari 

De 16:30 a 17:45. Els dies estan per determinar, en funció de les preinscripcions. 

  

https://form.jotformeu.com/61574453000345
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2.5 ARTS ESCÈNIQUES 

L’Agnès Esquerra durà a terme l’activitat extraescolar Espai de Creació (Teatre ed. 

Infantil)  

L’Agnès Esquerra és actriu, professora de teatre especialitzada en interpretació i teatre 

musical per a nens i adults. Llicenciada en Art Dramàtic (Especialitat en Interpretació 

de Text) per l’Institut del Teatre de Barcelona. Realitza els estudis de cant a l'escola 

Eòlia. És professora de teatre en nombroses escoles a Barcelona i fora de la ciutat, 

també imparteix classes al Centre Cívic Casa Sagnier. Forma part de l'equip docent de 

l’estudi VOCAL FACTORY BCN, de l'escola de teatre La SaCa i de la productora teatral 

Lazzigags. Com a actriu participa a Mediocres (Versus Teatre i gira per Catalunya i 

València) i Feliçment, jo sóc una dona (IT i Teatre Metropol), entre d'altres. Participa 

com a cantant al Concert Sonocromàtic, creació experimental duta a terme pel cyborg 

Neil Harbisson. Actualment actua en la versió teatral de l’obra Magnòlies d'Acer i 

prepara un altre espectacle de producció pròpia. És cantant de versions en diferents 

grups. També és Enginyera Industrial (ETSEIB). 

L’empresa KiddyMusics ofereix l’activitat extraescolar de música. Es tracta d’un 

projecte educatiu que va començar l’any 2004 i que té com a objectiu que tots els nens i 

nenes desenvolupin de manera natural les seves aptituds musicals gràcies als nostres 

experimentats programes i la col·laboració del seu entorn familiar. KiddyMusics, amb la 

seva àmplia experiència com a escola de música, ofereix activitats extraescolars 

relacionades amb la formació musical, dissenyant els continguts pedagògics adients 

per a cada edat i nivell, sense oblidar les propostes lúdiques i participatives.  

Swingcats, escola de dansa que ensenya a ballar des del 2001, s’encarregarà de 

l’activitat de Swing. 

 

ESPAI DE CREACIÓ (teatre ed. Infantil) 

“Quan el teatre és necessari, no hi ha res més necessari”. Peter Brook 

Objectius de l’activitat  

L'activitat d'Espai de Creació va dirigida als infants més petits (des de P3 fins a P5). En 

aquest espai, els nens i les nenes podran experimentar amb moltes de les vessants 

artístiques. Algunes de les eines que utilitzarem són les disfresses, arts plàstiques, 

titelles, objectes com a elements imaginaris, la faula, la música i l'expressió corporal 

(entre d'altres) per tal que l'alumne pugui desenvolupar la seva creativitat i donar-li 

veu sense vergonyes ni pors. 
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Treballem potenciant la imaginació i l'espontaneïtat de cadascú, respectant sempre la 

feina dels companys. D'aquesta manera aprenen des de petits a treballar amb 

confiança, tant en el grup com amb un mateix. 

Accentuant la Creativitat i la Imaginació 

L’activitat condueix els nens i les nenes perquè aprenguin a fer servir la seva creativitat 

i imaginació. Són dues habilitats que a mesura que es fan grans, van perdent, per tant, 

és molt important potenciar-les i treballar-les. 

És molt important que per deixar anar la seva imaginació davant dels altres, primer 

agafin molta confiança amb ells mateixos. Valorant molt positivament el que fan, els i 

les alumnes entenen que pel que fa a la creació, no hi ha coses mal fetes, no existeix 

una única forma de fer. Moltes vegades ells esperen que diguis quina és la manera 

correcta; a l’Espai de Creació es canvia l’enfocament fent-los veure que han 

d'experimentar fins a cercar la veu pròpia. L'infant ha de trobar la seva manera 

particular de fer, que serà la que està bé perquè és la seva. 

Horari 

Dimecres de 16:30 a 18:00: P3, P4 i P5 

MÚSICA 

La música fomenta la creativitat. Aprèn a improvisar a través de l’únic 

llenguatge universal! 

Objectius 

L’objectiu principal de la formació musical és millorar la capacitat d’aprenentatge, el 

desenvolupament mental i motriu, la concentració, la sensibilització i la memòria.  

Amb la música també es millora en altres aspectes com ara: la socialització, la 

creativitat, l’espontaneïtat, la seguretat, l’atenció i l’orientació espai-temps. 

Es proposa l’activitat de sensibilització musical per als nens i nenes de parvulari i 

l’activitat de teatre musical per als nens i nenes de primària. 

Horari 

Dimarts de 16:30 a 18:00: 1er a 4t 

Dijous de 16:30 a 18:00: P3 a P5 

SWING 

Tens ganes de ballar i passar-ho bé? Vols treballar la creativitat per mitjà 

del teu cos? Apunta’t a l’extraescolar de Swing. 

Objectius 
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Treballem la comunicació a per mitjà de la psicomotricitat, l’expressió corporal,el joc 

simbòlic i el moviment. A partir de les músiques del swing, treballarem la creativitat, la 

improvisació. 

Horari 

Dilluns de 16:30 a 18:00: 1er a 3er 

Dimecres  de 16:30 a 18:00  4t a 6è 

Dijous de 16:30 a 18:00: P3 a P5 
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3. HORARIS 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES UBICACIÓ 

16:30 -18:00 FUTBOL 3er a 6è MULTIESPORT  P5 a 2n FUTBOL P5 a 2n PATINATGE P5 a 6è BÀSQUET 3er a 6è PISTA 

16:30 – 18:00 JUDO P3 a P5  JUDO  1er a 3er JUDO 4rt a 6è IOGA AMB FAMÍLIA GIMNÀS 

16:30 – 18:00 

 

 MÚSICA 

1er a 4t 

ESPAI DE CREACIÓ 

(teatre ed. Infantil) 

P3 a P5 

MÚSICA 

P3 a P5 

 AULA DE MÚSICA 

16:30 – 18:00 SWING 

1er a 3er 

 SWING 

4t a 6è 

SWING 

P3 a P5 

 AULA DE PLÀSTICA 

16:30 – 18:00  ROBÒTICA 

3er a 6è 

   AULES 

16:30 – 18:00  ESCACS  ESCACS  AULES 

16:45 – 17:45 ANGLÈS (*) ANGLÈS (*)  ANGLÈS (*)  AULES 

16:45 – 17:45 ANGLÈS (*) ANGLÈS (*)  ANGLÈS (*)  AULES 

16:45 - 17:30     PISCINA P4 i P5 UBAE CARRER 

PERILL 

La realització de les activitats està subjecte al nombre d’inscripcions. 

Els dies de l’activitat d’anglès proposats són indicatius, dependran finalment del nombre d’inscripcions. 

(*) Els dies de l’activitat d’anglès estan per determinar, en funció de les preinscripcions. 

https://form.jotformeu.com/71294997427371
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A.1 FORMULARI D’INSCRICPIÓ AL SERVEI D´ACOLLIDA MATINAL. CURS 2017 -2018 

Dades de l’alumne/a 

Nom: ................................. Cognoms: ........................................................................................... 

Adreça: ................................................................ Pis: ....................... Porta: ................................ 

Data de naixement: ....................... Curs que realitzarà al 2016-17: ............................................. 

Dades dels pares 

Nom pare/mare/tutor:................................................................................................................... 

Tel.......................... Mòbil......................... Correu electrònic......................................................... 

 

Desitjo inscriure el meu fill/la meva filla al SERVEI D´ACOLLIDA MATINAL 

(Selecciona amb una creu el servei escollit) 

- FIX MENSUAL de dilluns a divendres 

Horari                1 hora          ½ hora 

- FIX PER DIES 

Dilluns                

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Horari                1 hora          ½ hora 

Dades bancàries 

Nom i cognoms del titular del compte:.................................................................................. 

DNI:....................................................... 

Codi IBAN Entitat Oficina Núm. control Núm. compte 

     

__________________ 

* Un cop admesa la inscripció es farà arribar el document d'autorització SEPA per a signar 

A Barcelona,            de                                             de  

 

Signat 
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A.2 FORMULARI D’INSCRICPIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. CURS 2017 

– 2018 

(Empleneu un full per activitat) 

Dades del o de la participant 

Nom: ................................. Cognoms: ............................................................................... 

Adreça: ................................................................ Pis: ....................... Porta: ..................... 

Data de naixement: ....................... Curs que realitzarà al 2016-17: ................................. 

Núm. de la targeta sanitària: ............................................................ 

Dades dels pares 

Nom pare/mare/tutor:....................................................................................................... 

Tel.......................... Mòbil......................... correu electrònic............................................. 

Desitjo inscriure el meu fill / la meva filla a l’activitat o activitats extraescolars 

següents:  

Activitat Dia 

  

Dades bancàries 

Nom i cognoms del titular del compte:.............................................................................. 

DNI:....................................................... 

Codi IBAN Entitat Oficina Núm. control Núm. compte 

     

 

Signatura i DNI del pare/mare/tutor: 

 

D’acord a la Llei de Protecció de Dades (Llei 15/99), les seves dades personals i les dels menors al seu 
càrrec, seran incorporades als nostres fitxers per gestionar l’activitat contractada i remetre-li 
informacions d’altres activitats de l'entitat organitzadora (Diverjoc, JudoNouBarcelona), inclòs per 
correu electrònic. 

Autoritzo a que la imatge del meu fill/a, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats de  i 
publicades en la web i en fulletons informatius. 


