
 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PISCINA  
CURS 2016-17 

Nom:                       Cognoms:                            
Nº soci:     Curs:    Nº Targeta Sanitària:                        

Telf. 1:                                   Telf. 2:                                    

e-mail  1:                         e-mail 2:                                              

L’Ajuntament és  l’entitat  proveïdora  d’aquesta activitat i per aquest curs 2016-17 ha fet canvis organitzatius i això, ens hi ha permet 
augmentar les places tant per a primària com per a infantil. Aquests canvis ens han suposat  un canvi de dies, els mateixos per tots 
dos cicles. 
Tot i tenir més places, no descartem fer un sorteig per escollir dia. En aquest cas, seria el 21 de setembre a les 16,45h a l’escola 
(espai a determinar). 
Si us plau, marqueu el dia que voleu que el vostre fill/a faci l’activitat. En cas que us sigui  indiferent, podeu marcar tots dos. 
o DIMARTS: 17,00 a 17,45 
o DIJOUS: 17,00 a 17,45 

El cost de l’activitat és de 9 € al mes i el cobrament amb periodicitat trimestral. Al primer trimestre s’afegirà el cost de 
l’assegurança, 4 €. 
Normes de l’activitat de piscina 

 Els alumnes han d’anar acompanyats d’adults fins a les instal·lacions esportives del CEM Estruch. 
 L’hora d’entrada als vestuaris és a les 16,45 hores. 
 Els alumnes han de portar casquet de bany, tovallola o barnús, sabatilles de piscina sense sivelles i banyador, 
tot degudament etiquetat per evitar confusions. 
 Als vestuaris es permetrà l’entrada d’un nombre concret d’adults que ajudaran a vestir-se i desvestir-se a 
aquells alumnes que ho necessitin.  
 Cal recordar que a l’entrada com a la sortida, la dutxa és ràpida i sols amb aigua per agilitzar l’estada als 
vestidors. 

Autorització pares/tutor i Ordre de domiciliació de deute directe SEPA  
 
Jo, En/Na                                                                                  amb DNI.                                             
autoritzo al meu fill a participar a l'activitat escollida i a l’AMPA Escola H. Josep Tarradellas (Identificador del 
creditor ES001G58957473) a carregar en el núm. de compte - IBAN següent els imports de la activitat 
extraescolar del meu fill/a. 
La Referència de l’ordre de domiciliació serà el Nº de Targeta Sanitària o MUFACE 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 número de compte.  
 
E S                       
 
 
Signatura mare/pare/tutor legal 
 
 
 


