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Carrer Ripollès s/n • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) •  ampapauvilaesparreguera@hotmail.com • https://ampapauvilaesparreguera.com/ 

Núm. SOCI: 

Curs 2018-2019 

Sol·licitud Inscripció Activitats Extraescolars 

 
 

 

Dades d’identificació de la persona que sol·licita l’Activitat d’Extraescolar (pare/mare/tutor) 

Nom 1er Cognom 2on Cognom 
                  

Tipus d’Identificació Número identificador del document - lletra Que actua com a 
 DNI/NIF        NIE        pare/mare    tutor/a 

 

 

Dades d’identificació del beneficiari  de l’Activitat Extraescolar (nen/a) 

Nom 1er Cognom 2on Cognom 
                  

Curs Escolar  Classe - lletra 
            

 

 

Activitats Extraescolars sol·licitades 

Activitat Horari Horari Preu Material 

 Anglès 
 dilluns i dimecres (de P3 a 1er) 16:30 a 17:30 27€/mes 20€/curs 

 dimarts i dijous (de 2on a 6è) 16:30 a 17:30 27€/mes 20€/curs 

 Dansa  dijous (de P3 a 6è) 16:30 a 17:30 20€/mes ------------ 

 Informàtica  dimecres (de P4 a 6è) 16:30 a 18:00 25€/mes 15€/curs 

 Ioga  dimecres (de P3 a 3er) 16:30 a 17:30 20€/mes ------------ 

 Master-chef  divendres (de P4 a 6è) 16:30 a 18:00 22€/mes ------------ 

 Multiesports  dilluns i dimarts (de P3 a P5) 16:30 a 17:30 20€/mes ------------ 

 Patinatge  dimarts (de P4 a 6è) 16:30 a 18:00 20€/mes ------------ 

 Psicomotricitat  dimarts (de P3 a 1er) 16:30 a 17:30 20€/mes ------------ 

 Robòtica  divendres (de 1er a 6è) 16:30 a 18:30 40€/mes ------------ 

 Teatre Musical  divendres (de P5 a 6è) 16:30 a 18:30 29€/mes ------------ 

 Bàsquet  dilluns i dimecres  (de 1er a 6è) 16:30 a 17:30 20€/mes ------------ 

 Batukada  divendres (de P5 a 6è) 16:30 a 18:00 29€/mes ------------ 

 Aeròbic i Fit-Kid  dimarts i divendres (de P5 a 6è) 16:30 a 17:30 30€/mes ------------ 

 Contacontes  dilluns (de P3 a P5) 16:30 a 17:30 20€/mes ------------ 

 Futbol 
 dimarts i dijous (de P4 a 1er) 16:30 a 17:30 20€/mes ------------ 

 dilluns i dimecres (de 2on a 6è) 16:30 a 17:30 20€/mes ------------ 

 Taekon-do  dilluns i dimecres (de P4 a 6è) 16:30 a 17:30 29€/mes ------------ 

 Flamenc  dimarts (de P5 a 3er) 16:30 a 18:00 20€/mes ------------ 

 Màgia  dimarts (de 1er a 6è) 16:30 a 18:00 25€/mes ------------ 
 

El pagament de les Activitats Extraescolars es realitzarà mitjançant domiciliació bancària; les despeses per devolució del rebut 

aniran a càrrec del sol·licitant. 

 

En el primer rebut es carregarà el cost de l’assegurança addicional d’accidents per import de 5€/alumne. 

 

Autorització drets d’imatge del menor 

 SI autoritzo a l’AMPA Pau Vila a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i filmacions al bloc, 
web, facebook, instagram, cartells o similars editats per l’AMPA. 
 

 NO autoritzo a l’AMPA Pau Vila a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i filmacions al bloc, 
web, facebook, instagram, cartells o similars editats per l’AMPA. 

 



Dades Bancàries 

Titular del compte 
      

Entitat Bancària  
      

Codi IBAN 
      

 

 

 

Localitat Data 

Esparreguera       

Firma de la persona sol·licitant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 

s’incorporaran les vostres dades al fitxer Dades de Socis de l’AMPA Pau Vila d’Esparreguera. Les dades seran tractades per la gestió de l’associació 

i per la gestió econòmica de les activitats ens les que participin els vostres fills/es. 

Es pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a 

ampapauvilaesparreguera@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l’AMPA. 
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