
 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PRIMÀRIA   2014-15 

Nom:    Cognoms:       _____ 

Nº soci ______Curs:  Data de naixement:    Telf. 1:  _____ 

Nº Targeta Sanitària (CIP):      Telf. 2:    _____ 

Adreça:       E-mail:    ___________ 

 

DIA ACTIVITAT 
ETAPA o 

CURS PREU HORARI M’APUNTO 

DILLUNS 
TAEKWONDO 1è a 6è. 36 €/ trimestral  16:30 a 17:30   

(1)FÚTBOL * 1e. a 4t. 24 €/ trimestral 16:30 a 17:30   

(1)PATINATGE* 1r. 2n. 3r. 4t 24 €/ trimestral 16:30 a 17:30   

DIMARTS 
TEATRE 1r. 2n. 3r i 4t  30 €/ trimestral 16:30 a 17:30   

BÀSQUET 1r a 6è 9 € 1 dia /17€ dos dies 16:30 a 17:30   

ALOHA 1r a 6è 49 €/mes MIGDIA  

 BALLS* 1r a 4t 24 /trimestre TARDA  
VOLEIBOL 4t a 6è 10€ mes 16.30 a 17.30  

DIMECRES    (1)FÚTBOL *  1è a 6è. 24 €/ trimestral 16:30 a 17:30   
TAEKWONDO 1r a 6è 36 €/ trimestral 16:30 a 17:30   

DIJOUS 
 

BÀSQUET 1r a 6è 9 € 1 dia /17€ dos dies 16:30 a 17:30   
ALOHA 1r a 6è 49€ mes MIGDIA  

TEATRE 4t. 5è i 6è. 30 €/ trimestral 16:30 a 17:30   

DIVENDRES 
HI-HOP* 3è a 6è 24 €/ trimestral 16:30 a 17:30   

PISCINA 1r a 6è 36 €/ semestral 18:15 a 19:30  

(1)PATINATGE* 1r. 2n. 3r. 4t 24 €/ trimestral 16:30 a 17:30  
 
*** LA INFORMACIÓ DE  L’ACTIVITAT D’ANGLÈS  LA REBREU A PART EN UNA CARTA AMB TOT EL 

CONTINGUT NECESSARI  PER DUR A TERME L’ACTIVITAT 

 

El alumnes que el curs anterior van participar a les activitats de piscina i/o taekwondo tenen 
preferència en aquestes activitats. 
 
AUTORITZACIÓ PARES/TUTOR 
En/Na       amb D.N.I. núm:                      

autoritza al seu fill/a         a participar a  

l’activitat o activitats inscrit.                                                    

   Signatura mare/pare/tutor legal 

 

 

 



 

 

Benvolgudes famílies: 

Durant aquest curs escolar 2014-15 l’AMPA Escola H. Josep Tarradellas continua fomentant i 
potenciant la pràctica d’activitat física i cultural entre els infants, com elements que participen en la seva 
formació integral. 

L’activitat es durà a terme quan hi hagi un mínim de 10 participants i en funció de la seva valoració 
durant el trimestre, es considerarà la seva continuïtat i/o es proposaran d’altres al trimestre següent.  

És imprescindible omplir tots els camps de la inscripció, sinó no tindrà validesa. Per aquest motiu us 
preguem que qualsevol dubte, consulta o petició es presenti a l’AMPA als horaris d’atenció a les famílies. 

   Per formalitzar l’ inscripció de l’activitat és condició imprescindible ser soci de l’AMPA (es pot fer soci 
el mateix dia de la inscripció), i es pot deixar a la bústia de l’AMPA o entregar personalment a les oficines 
de l’AMPA, des del dimarts 16 fins al dilluns 22 de setembre en el seu horari d’inici de curs: 

Ø Dimecres i divendres de 9:05 a 9:45 hores 

Ø Dimarts i dijous de 16:35 a 17:15 hores 

 Recordeu que també es pot entregar la sol·licitud d’inscripció a la Fira d’Entitats que es durà a 
terme el proper divendres 19 de setembre de 16:35 a  17:35 

Totes les activitats començaran a partir del 30 de setembre (excepte l’activitat d’anglès que s’inicia el 
dilluns 15 de Setembre). Si per qualsevol motiu hi ha més alumnes que places, es realitzarà un sorteig el 
proper dia 25 de setembre a les 17:00 hores per decidir quins alumnes participen a l’activitat. En aquest 
cas, s’informarà quines activitats estan afectades i el lloc del sorteig. 

 L’ Associació Esportiva per tal de fomentar l’ activitat física entre els nens i nenes a l’escola, 
abonarà l’assegurança anual d’assistència mèdica per a les activitats esportives marcades amb l’asterisc 
*. La resta de participants  tindran que abonar l’ import de 4€/anuals per nen, independentment del 
numero d’activitats que faci.  Aquest import es farà efectiu amb el primer rebut.  

 A les activitats de futbol i patinatge es podrà escollir 2 dies a la setmana i l’ import serà de 
45€/trimestral.     

 L’abonament es farà per rebut bancari i serà necessari signar la següent ordre de domiciliació. El 
cobrament trimestral serà l’octubre, gener i abril i els mensuals a la primera quinzena de cada mes. La 
piscina es cobrarà a l’octubre i al gener. 
Ordre de domiciliació de deute directe SEPA 

Jo, En/Na (deutor) _____________________________________________________________________ 
autoritzo a l’AMPA Escola H. Josep Tarradellas (Identificador del Acreedor ES001G58957473) a carregar en 
el núm. de compte - IBAN següent els imports de les activitats extraescolars del meu fill/a. La Referència 
de l’ordre de domiciliació serà el Nº de Targeta Sanitària indicat en aquest formulari. Aquesta ordre serà 
vàlida durant tot el període escolar del meu fill/a, és a dir, per a activitats d'anys futurs si no canvia el 
numero de compte. 
 
E S                       

Signatura deutor 
 
Atentament,   
AMPA Escola H. JOSEP TARRADELLAS     ampatarradellas@gmail.com          


