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Sol·licitud Inscripció Activitats Extraescolars 

 
 

 

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

Nom 1r Cognom 2n Cognom 
                  

Tipus d’Identificació D.N.I Que actua com a 
 DNI/NIF        NIE        pare/mare    tutor/a 

Telèfon Pare Telèfon Mare Telèfon Tutor/a                 Email 
                                                              

 

 

 

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

Nom 1r Cognom 2n Cognom 
                  

Curs Escolar  Classe - lletra 
            

Presenta una necessitat educativa especial?  Si la resposta es afirmativa, farem una entrevista  
 Si                 No personal. Concreteu-la al despatx de l’AMPA 

 

 

 

Activitats Extraescolars sol·licitades 

Activitat Horari Horari Preu Material 

 Anglès 
 dilluns i dimecres (de P3 a 1er) 16:45 a 17:45 27€/mes 20€/curs 

 dimarts i dijous (de 2on a 6è) 16:45 a 17:45 27€/mes 20€/curs 

 Dansa  dijous (de P3 a 6è) 16:45 a 17:45 20€/mes ------------ 

 Informàtica  dimecres (de P4 a 6è) 16:45 a 18:15 25€/mes 15€/curs 

 Master-chef  divendres (de P4 a 6è) 16:45 a 18:15 22€/mes ------------ 

 Multiesports  dimarts i dijous (de P3 a P5) 16:45 a 17:45 20€/mes ------------ 

   Robòtica 
 divendres (de 1er a 3r) 16:45 a 18:45 40€/mes ------------ 

 dijous (de 4t a 6è) 16:45 a 18:45 40€/mes ------------ 

 Teatre  divendres (de P3 a 6è) 16:45 a 18:15 22€/mes ------------ 

    Fit-Kid 
 dimecres (de P3 a P5) 16:45 a 18:15 25€/mes ------------ 
 dilluns(de 1er a 6è) 16:45 a 18:15 25€/mes ------------ 

 Futbol 
 dimarts i dijous (de P4 a 1er) 16:45 a 17:45 20€/mes ------------ 

 dilluns i dimecres (de 2on a 6è) 16:45 a 17:45 20€/mes ------------ 

 Taekon-do  dimarts (de P3 a 6è) 16:45 a 17:45 28€/mes ------------ 

 

Autoritzacions Activitats Extraescolars 

 
 

Pel bon funcionament de les activitats i amb la finalitat de complir amb la normativa legal vigent al respecte, 

preguem ens omplint adequadament el següent apartat: 

 

En/Na_______________________________________________________amb DNI_________________________, 

major d’edat, en la seva qualitat de (pare/mare/tutor/a), AUTORIZO I DONO EL MEU CONSENTIMENT EXPRÈS, 

per: (preguem marqui casella SI/NO que correspongui): 



 SI NO 

Que les imatges (fotografies i/o vídeos) del meu fill/a corresponents a activitats en que participi 
o siguin organitzades per AMPA PAU VILA, puguin ser publicades a la seva pàgina web, grup 
de WhatsApp de l’activitat, blog o xarxes socials, amb l’única finalitat de fer difusió del Centre. 
(Article 18-1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig) 

  

Rebre Comunicacions del AMPA PAU VILA per mail, SMS o WhatsApp per informar-los dels cursos 
i activitats que es realitzen i que poden ser del seu interès. 

  

Incloure el seu nº de mòbil en un grup de WhatsApp del seu grup d’activitat amb l’única finalitat 
d’informar-lo d’activitats concretes del grup o de canvis d’horaris o incidències que puguin sorgir 
durant el curs. 

  

Marxar sol del centre un cop finalitzada la classe (per nens i nenes de 5è i/o 6è)   

 
Ordre de domiciliació de adeudo direct SEPA 

 
 

Referència: AMPA PAU VILA 
Identificador: G59737445 
Direcció: C/Ripollès, 13-15 

08292 Esparreguera (Barcelona) 
  
Nom Alumne/a:  
  
 

Dades Bancàries 

Nom del deudor: (titular del compte) 
      

Direcció del deudor: 
      

Codi Postal – Població - Província 
      

Entitat Bancària  
      

Nombre de compte – IBAN 
 

E S 
 
 

                          

 
 

Localitat Data 

Esparreguera       

Firma de la persona sol·licitant 

 
 
 
 
 
 

 

Mediant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creedor, AMPA PAU VILA a enviar instruccions a l’entitat del deutor per endeutar la seva conta i 

a la seva entitat per efectuar els adeudos a la seva conta seguint les instruccions del creedor. Com part dels seus drets, el deutor esta legitimat a reemborsar per la 

seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de reemborso serà efectuada dins les vuit setmanes que siguin a la data de 

adeudo en conta. Pot tenir mes informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades: Adaptació dels processos al reglament (UE) 2016*679 del Parlament Europeu i Consell de 27 d’abril de 2016 /RGPD), la 

Llei Orgànica 3/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), 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. No se cediran les dades a tercers, llevat que sigui per obligació legal. Pot consultar l’informació addicional i 

detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: www.ampapauvilaesparreguera.com 

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 Pau Vila. 

http://www.ampapauvilaesparreguera.com/
mailto:ampapauvilaesparreguera@hotmail.com

