
 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PISCINA  
CURS 2017-18 

 Nom:       Cognoms:                             

Nº soci:     Curs:    Nº Targeta Sanitària:             

Telf. 1:                                   Telf. 2:                

e-mail  1:                          e-mail 2:                                         

 

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. 

DIMARTS: 17,00 a 17,45 

DIJOUS: 17,00 a 17,45 

 

No descartem fer un sorteig per escollir dia. En aquest cas, seria el dia 20 de setembre a les 16,45h a l’escola ( espai a 

determinar). 

El cobrament de l'activitat serà  amb periodicitat trimestral. 

Normes de l’activitat de piscina 

ü Els alumnes han d’anar acompanyats d’adults fins les intal.lacions esportives del CEM Estruch. 

ü L’hora d’entrada als vestuaris és a les 16,45 hores. 

ü Els alumnes han de portar casquet de bany, tovallola o barnús, sabatilles de piscina sense sivelles i banyador, 

tot degudament etiquetat per evitar confusions. 

ü 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.  

ü Cal recordar que a l’entrada com a la sortida, la dutxa (en casos especials) serà 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 les activitats escollides i a l’AMPA Escola H. Josep Tarradellas (Identificador 
del creditor 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 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                       

(Si el número de compte que ens vareu facilitar l'any anterior és vàlid no és necessari que l’empleneu) 
 
Signatura mare/pare/tutor legal 
  

 

 

 



 

 

FUNCIONAMENT GENERAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
L’AMPA és l’encarregada de la gestió de les activitats extraescolars. Aquest document recull les normes que regulen el funcionament de les 
activitats extraescolars organitzades per l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Josep Tarradellas. Aquestes normes són d’obligat compliment 
per totes les famílies que hi participin. Les activitats extraescolars són activitats de caràcter lúdic i formatiu que pretenen cobrir un espai d’oci 

necessari dins del procés d’aprenentatge dels infants. Es desenvolupen fora de l’horari lectiu. 
L’AMPA Escola Josep Tarradellas continua fomentant i potenciant la pràctica d’activitat física i cultural entre els infants, com a elements que 
complementen la seva formació integral que ajuda al ple desenvolupament de la seva personalitat. 
A - Normes generals. 
Per poder participar de les activitats extraescolars és requisit indispensable ser soci de l’AMPA. Els infants en edat escolar que no pertanyin a 

l’escola hauran de ser socis de l’AMPA de la seva escola. Només en casos excepcionals s’estudiarà la possibilitat que exalumnes fora de l’edat 
escolar puguin participar de les activitats atenent a la continuïtat en la seva formació. 
El Programa d’activitats extraescolars serà confeccionat pels membres de l’AMPA i la Junta Directiva i presentat a les famílies en les primeres 
setmanes del curs escolar. 

Els membres de l’AMPA i la Junta Directiva tindran la potestat de cloure d’una activitat a aquells nens o nenes que incompleixin reiteradament 
les normes de convivència.  
Per gaudir dels avantatges de ser-ne socis serà imprescindible estar al corrent del pagament de la quota anual i no tenir quotes pendents. En el 
cas de tenir qualsevol pagament pendent s'haurà d'abonar per poder formalitzar la nova inscripció. 
En el cas d’aquelles famílies que incompleixin les obligacions de pagament, després de tres avisos per carta, es produirà el cessament  o baixa 

immediata de l’activitat. 
La baixa anticipada de les activitats, a tots els efectes, es farà efectiva a partir del mes següent de comunicar-ho mitjançant el document específic 
de baixa de l’activitat. 
Els monitors de les activitats d’Educació Infantil recolliran als infants a les classes i els alumnes de Primària aniran a l’espai corresponent assignat 
a cada activitat. 

Tots els participants de les activitats extraescolars tenen l’obligació de tenir una assegurança. El cost d’aquesta assegurança s’afegirà al primer 
rebut que es generi.  
B – Inscripcions a les activitats. 
El procés d’inscripció serà habitualment les darreres setmanes de setembre. Els fulls d’inscripció s’hauran d’entregar a l’AMPA amb totes les 
dades complimentades. Han d’estar signades per la mare, el pare o el tutor legal. El lliurament de la inscripció implica el reconeixement d’aquestes 

normes i obliga al seu compliment. 
La darrera setmana de setembre es publicaran les llistes provisionals d’inscrits a les activitats. A partir de la publicació s’obrirà un període per 
resoldre les incidències que s’hagin generat. 
En aquells casos que la demanda de l’activitat superi l’aforament d’aquesta es realitzarà un sorteig per determinat qui té accés a l’activitat. Els 

alumnes que ja feien l’activitat l’any anterior tindran preferència en la inscripció. En aquest sorteig també es designarà l’ordre de la llista d’espera 
resultant.  
Les activitats extraescolars començaran habitualment la primera setmana d’Octubre. Qualsevol canvi d’agenda serà publicat pels canals 
habituals. 
L’abonament de la quota de les activitats extraescolars es farà trimestralment durant la primera quinzena del trimestre. El primer trimestre 

s’enrederirà la domiciliació per tal de poder gestionar les modificacions per no adaptació i/canvi de l’infant a l’activitat. 
Un cop domiciliat el trimestre no es retornarà cap import.  
En cas de devolució del rebut caldrà pagar l’import en metàl·lic sumant al total el cost provocat per la gestió bancària de la devolució. 



 

 

Es podrà fer una alta en mig d’un trimestre sempre que hi hagi disponibilitat de places però a partir del tercer trimestre no s’acceptaran més altes 
noves independentment de l’existència de llista d’espera. Aquestes altes pagaran la part proporcional en metàl·lic, sempre tenint en compte el 
mes com a unitat mínima. 
C - Normes específiques. 

L’aforament mínim per poder dur a terme una activitat és de 10 inscrits. L’assistència no és obligada, tot i que es recomana no faltar reiteradament. 
La reiteració en l’absentisme no justificat a una activitat amb llista d’espera pot provocar el cessament  de l’activitat. Els monitors de les activitats 
notificaran les absències a l’AMPA. 
Els monitors de les activitats tracten amb el màxim respecte i interès als nostres infants. Preguem el mateix respecte per ells. Els tutors tenen 
una llista amb les activitats que fa cada infant.  

En el moment d’entrada a les activitats extraescolars, els monitors recolliran als alumnes més petits a les seves aules. Els més grans han d’anar 
sols al punt de trobada. 
Els pares entraran al pati de l’escola i se situaran als punts de recollida establerts per tal de recollir els infants. Els monitors portaran als infants 
fins al punt de recollida. 

No es permetrà la sortida de cap alumne sol abans de l’hora de sortida establerta.  
Es permet i es recomana l’entrada de pares per ajudar a vestir als més petits en les activitats que cal un canvi de roba. En algunes activitats on 
hi ha competicions esportives poden ser necessàries la col·laboració d’alguns pares i/o mares. 
Per qualsevol dubte, queixa o aclariment no dubteu en adreçar-vos a l’AMPA. Gràcies a totes les famílies per la vostra col·laboració. 
 

⃝ He  llegit i accepto la normativa establerta pel bon funcionament general de l’activitat extraescolar a la qual el meu/va fill/a participa. 
 

Nom i cognoms de l’alumne:                                                                                                         
Curs:                                 

Signatura mare/pare o tutor legal 
 

 
Per qualsevol dubte, queixa o aclariment no dubteu en adreçar-vos a l’AMPA. Gràcies a totes les famílies per la vostra col·laboració. 
AMPA Escola Josep Tarradellas 

Junts sempre SUMEM!!! 
 
mail: ampatarradellas@gmail.com 
http://ampatarradellas.entitatsdelprat.cat 
twitter: @ampatarradellas 
 

 


