
 
 
 
 
 

 

 

Inscripció activitats extraescolars Escola Abat Oliba 3r      

Curs 2018-2019 
 
________________________________________________ _____________________________ __________ 
Cognoms       Nom     Curs A/B 
 

_______________________________________________________ ____________________________________ 
Adreça         E-mail  
 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 
Telèfon contacte 1   Telèfon contacte 2   Telèfon contacte 3 
 

ES __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ 
Número de compte bancari IBAN 
 
AL·LÈRGIES/INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: ................................................................................................................................. 
 

Per poder inscriure els vostres fills/es a les activitats extraescolars cal ser soci/a de l’AMPA.  

 
MARQUEU AMB UNA CREU L’ACTIVITAT ESCOLLIDA 
 

× ACTIVITATS DIES HORARI PREU 

 LUDOTECA Indiqueu els dies 

 
16:30-17:30 Varia en funció 

dels dies 

 FUN ENGLISH DILLUNS I DIMECRES 16:30-17:30 27,5€ 

 JAZZ / DANSA DIMARTS 16:30-17:30 16,5€ 

 PATINATGE DIVENDRES 16:30-17:45 17,5€ 

 BÀSQUET DIMARTS I DIVENDRES 16:30-17:45 29,5€ 

 FUTBOL DIMARTS I DIVENDRES 16:30-17:45 29,5€ 

 KARATE DILLUNS 17:30-18:45 17,5€ 

 ROBOTICA DIVENDRES 16:30-17:30 35€ 

 CIRC DIMECRES 17:30-18:30 16,5€ 

 ZUMBA KIDS DIJOUS  16:30-17:45 17,5€ 

 PISCINA DIJOUS 16:30-18:00 95€ curs 

ACTIVITATS PER MARES I PARES 
 ZUMBA DIMECRES 16:30-17:45 15€ 

 
AUTORITZACIONS: El Senyor/a______________________________________  
amb DNI _____________________ pare/mare/tutor del nen/a 
_____________________________________, l’autoritza a participar en les 
activitats extraescolars senyalades que l’ AMPA organitza a l’escola, coneixent 
tota la normativa de funcionament, estant d’acord amb ella. També certifica que 
totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta 
autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les 
decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa.  
 
Autoritza a què el seu fill/a pugui sortir en fotografies i /o vídeos corresponents 
a les diferents activitats extraescolars en que està matriculat.  SI   NO   

 

A OMPLIR PER L’ENTITAT 
 
Data __ __ / __ __ / __ __ 
 
Número d’inscripció: _____ 

Signatura del pare/mare/tutor 



 
 
 
 

Preus de Ludoteca: 
 

1hora/setmana...........................12€/mes 2hores/setmana..........................18€/mes 

3hores/setmana.........................24€/mes 4hores/setmana..........................30€/mes 

5hores/setmana.........................36€/mes Preu de l’hora eventual.........................4€ 

 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

▪ Per poder inscriure els vostres fills/es a les activitats extraescolars cal ser soci/a de l’AMPA. 
▪ Per la inscripció a les extraescolars és necessari omplir el Full d’inscripció al complert 
▪ L’abonament mensual de l’extraescolar es domiciliarà el dia 7 de cada mes. En cas de retornament 

de la domiciliació, s’haurà d’abonar en metàl·lic a l’AMPA, juntament amb el recàrrec bancari, abans 
de la finalització del mes. L’ impagament de dos rebuts seguits comportarà l’anul·lació de la 
matrícula de l’extraescolar. 

▪ Les activitats d’anglès, futbol i bàsquet tenen una quota de material de 10€ que s’ha d’abonar en el 
moment de la inscripció. 

▪ També es pot efectuar el pagament de les activitats extraescolars en metàl·lic a l’AMPA. Aquest 
s’ha de realitzar del dia 10 al 15 de cada mes. Fora d’aquest termini, es cobrarà un recàrrec de 5€. 

 
NOMBRE D’ALUMNES 

▪ El nombre màxim d’alumnes per aula dependrà del monitor de l’extraescolar. 
▪ Per l’efectiva realització de les extraescolars i la seva organització és necessari un nombre mínim 

d’alumnes. En cas de no arribar a aquest nombre s’anul·laria el grup. 
 

ASSEGURANCES I URGÈNCIES 
▪ Tots els participants conten amb una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil subscrit amb 

l’asseguradora  ARÇ COOPERATIVA. 
▪ En cas d’urgència mèdica (accident, lesió, malaltia...) el representant legal del participant autoritza, 

sempre que no hagi estat possible contactar prèviament amb ell, a qualsevol membre de 
l’organització a prendre les mesures necessàries per garantir-li el trasllat a un centre mèdic i per 
que duguin a terme el tractament mèdic que necessiti. Si el cost d’aquest tractament sobrepassés 
la cobertura de l’assegurança, serà responsabilitat del pares o tutors legals. 

 
CONDUCTA DELS PARTICIPANTS 

▪ Els participants han de respectar i complir les normes de comportament del centre. 
▪ El respecte envers la resta de companys/es i els monitors/es és fonamental. 
▪ S’ha de respectar al màxim l’horari i l’obligació d’assistència a les activitats. 
▪ Està prohibit portar de casa mòbils, MP3, MP4... així com el seu ús. 
▪ L’organització està exempta de cap responsabilitat en la pèrdua de diners o objectes (mòbils, 

joguines...) que els participants puguin dur al centre 
▪ En cas de mala conducta reiterada, incompliment de les normes, falta de respecte i disciplina greu, 

el participant serà amonestat i els pares o tutors legals informats. I si es reitera en aquesta conducta, 
s’haurà de procedir a la seva expulsió de l’extraescolar sense devolució de la quota mensual. 

▪ En cas de que un participant, per mala conducta, causi danys i perjudicis a tercers, les 
indemnitzacions aniran a càrrec del seu tutor legal. 
 

 
 
Signatura del pare, mare o tutor legal de l’alumne 
 

 
 

 
Cornellà de Llobregat a............................. de ............................................... de 2018 


