
 
 

  
  

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016 
  

 

 

 

 

 
 AIKIDO DANSA BÀSQUET 
CURS P3 – 3r P3 – 3r Tots 
UBICACIÓ 1a planta 1a planta P3 a 2n: Gimnàs             3r a 6è: Pati 
DIA Dilluns Dimecres P3-P5: dilluns i dimecres (17.00-18.00) 1r -2n: dimarts i dijous (17.00-18.00) 3r: dimarts i dijous (17.00-18.00) 4t: dilluns i dimecres (17.00-18.00) 5è: dimarts i dijous (18.00-19.00) 6è: dilluns i dimarts (18.00-19.00) 

HORA 17.00-18.00 17.00-18.00 

PREU MENSUAL  (9 quotes de set. a maig)  15€/MES  15€/MES  25€/MES 
Per tal de realitzar les activitats hi ha d’haver un mínim de 8 nens/es inscrits/es a l’activitat.  QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’S A UNA ACTIVITAT? - Cal ser soci de l’AMPA. - Cal omplir la fitxa d’inscripció a les activitats i portar-la a l’escola (tutor/a, Gabi, bústia de l’AMPA) amb el comprovant de pagament de la primera quota. Sense aquest comprovant no serà efectiva la inscripció a l’activitat. - Cal estar al corrent del pagament de les activitats extraescolars del curs 2014-15.  Compte Corrent Escola-AMPA: La Caixa ES52 2100 0889 4102 0047 0903 (NOU COMPTE)  AJUTS A L’ESPORT DE L’AJUNTAMENT: Aquest curs 2015-2016 podeu demanar ajuts a l’esport (sol·licitud de 1 esport per nen/a de 6 a 17 anys). Els ajuts van en funció del número de persones que formen la unitat familiar i la renda. Es poden aconseguir ajuts del 30%, 60% ó 90%. TERMINI: 7-28 DE SETEMBRE de 2015. No s’accepten sol·licituds fora de termini. Els formularis de sol·licitud (3 còpies – una per l’OAC, una altra per la família i altra per l’escola) els podeu demanar per e-mail: escolacervantes@txec.cat o bé a la Mònica (secretaria Escola) o a la Glòria (coordinadora d’extraescolars de l’AMPA). Funciona igual que els ajuts de menjador. Es recomana que TOTES LES FAMÍLIES facin la sol·licitud.   



 
 

  
  

 FITXA D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016  
Nom i cognoms de l’alumne/a  ________________________________________________________________________ 
Adreça       _______________________________________________________________________________________ 
Nom mare ______________________________________ Telèfon  __________________________________________ 
Nom pare ______________________________________ Telèfon  __________________________________________ 
Correu electrònic ____________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVITAT/S QUE VOLS REALIZAR (del 21 de setembre al 31 de maig): 
  Aikido 
  Dansa 
  Bàsquet:   P3-P5  1r-2n  3r     4t        5è        6è     
En/Na, ___________________________, mare/pare/tutor de l’alumne/a __________________________  del curs____, 
sol·licito la inscripció per TOT EL CURS 2015-2016 a l’activitat/s marcada/es. Autoritzo el meu fill/a a que realitzi la/les activitat/s 
els dies i hores indicats, i autoritzo els responsables de l’Escola Cervantes i AMPA a utilitzar les seves dades per demanar 
subvencions. I em comprometo a que el meu fill/a realitzi l’activitat/s durant tot el curs escolar. 
 
Autoritza els responsables de l’Escola i AMPA a la utilització d’imatges del seu fill/a per a la revista Tornaveu i/o blog de l’AMPA: Sí 
_____  No _____ 
 
Signat, 
 
Mare/Pare/Tutor legal         Barcelona, ____ d__________________ de 20__ 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 
- 1 FOTOGRAFIA (només bàsquet 3r-6è) 
- FOTOCÒPIA DNI/PASSAPORT (només bàsquet 3r-6è) 
- FOTOCÒPIA de la TARGETA SANITÀRIA 
- COMPROVANT PAGAMENT 1º QUOTA 


