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ORGANITZA L’AMPA: contacte ampa25690@gmail.com o a través dels delegats de cada curs o 
directament a qualsevol membre de la Junta de  l’Ampa. 
 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019/20 

NOM I COGNOMS DEL NEN/A:……………………………………………………………………………………. 

CURS:………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. AMB DNI ……………………………… 

Telf.: (per incloure al grup de whatsapp de cada activitat):…………………………………………… 

COM A PARE/MARE/TUTOR DEL NEN/A INSCRIT A L’EXTRAESCOLAR, AUTORITZO A REALITZAR 

L’ACTIVITAT PEL CURS 2019/20. 

□ AUTORITZO A L’UTILITZACIÓ DE FOTOGRÁFIES DELS NEN/ES. 

NUM. D’IBAN:  ES……………………………………………………………………………………………………….. 

(ES GIRARAN MENSUALMENT LES QUOTES CORRESPONENTS) 

DATA I SIGNATURA: 

 

 

SELECCIONAR LES ACTIVITATS A LES QUALS VOL INCRIURE’S: 

□ MUSICA: petits 35 €/mes, grans entre 67/82 € segons durada dels instruments. Es possible     

que per la tarda comenci a les 16:45h, resta pendent de confirmar. 

□ JUDO 1H/SET.: 15 €/MES  

□ JUDO 2H/SET.: 22 €/MES 

□ TEATRE: 18 €/MES 

□ COSTURA: 18 €/MES 

□ ANGLÉS: 28 €/MES (del 17/09/2019 al 11/06/2020) la quota esta calculada entre els dies 

lectius de tot el curs repartit entre els mesos del curs, per tant, la quota sempre serà la 

mateixa. 

□ CUINA: 18 €/MES 

□ MANUALITAT : 15 €/MES + 5€/TRIMESTRE per a materials. 

□ DANCE 1H/SET: 17 €/MES 

□ DANCE 2H/SET: 34 €/MES 
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□ GIMNASTICA 1H/SET: 17 €/MES 

□ GIMNASTICA 2H/SET: 34 €/MES 

□ YOGA KIDS: 19 €/MES 

□ ZUMBA: 12 €/MES, segons nombre d’inscrits es farien dos torns, en cas contrari es ho farien 

tots a les 16:30h. 

□ ESCACS: 10 €/MES. En cas de ser molts inscrits, es farien dos torns. 

□ TENIS: 19 €/MES 

□ ROBOTICA: 25 €/MES cada nen/a aportarà material reciclat. 

REPÀS:  1 h/setmana 15 € 

2 h/setmana 26 € 

3 h/setmana 41 € 

4 h/setmana 52 € 

5 h/setmana 67 € 

□ REPÀS DILLUNS 

□ REPÀS DIMARTS 

□ REPÀS DIMECRES 

□ REPÀS DIJOUS 

□ REPÀS DIVENDRES 

 

• Preus per socis de l’AMPA (no socis, hauran d’abonar 5 €/curs i nen en concepte d’assegurança) 

• La inscripció requereix un compromís trimestral, excepte la primera quinzena de setembre, que es tractarà com a 

període de prova. 

• Totes les activitats es realitzaran sempre que hi siguin un mínim d’inscrits. (Per l’activitat de REPÀS seran 4 inscrits com 

a màxim per cada sessió). 

• Com inscriure’s?: enviar la inscripció per mail a ampa25690@gmail.com abans del dia 

15 d’agost. 

• Els no socis de l'Ampa hauran d’abonar una quota anual per nen de 10 € la qual 

inclou les despeses de l'assegurança corresponent. 
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