
 
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Us proposem l’activitat de natació que durem a terme les tardes de juny a les piscines del GEiEG de Sant 
Ponç, del 7 al 22 de juny, aprofitant la jornada d’horari intensiu de l’escola. L’horari serà aproximadament 
de 15.00 a 17.30 hores.  

Com bé sabeu, la natació és l’esport més complert que hi ha, recomanada per molts metges com a pràctica 
habitual, tant per a grans com per a petits… Quan els nens/es són petits és important aprendre a nedar, 
però quan ja en saben és important perfeccionar la tècnica de la natació. 

Per això, és una activitat oberta a tots els nens i nenes de l’escola des de P3 fins a 6è de primària, i es fan 
grups per nivells. 

El preu total1 per alumne/a inscrit serà de 157€. Aquest preu inclou: 

• Monitoratge d'acompanyament i recollida des de l’escola (15.00 h) a la piscina del GEiEG. Els 
monitors/es de TICTAC s’encarregaran d’ajudar a canviar a tots els participants, i de tornar-los a 
l’escola (17.30 h aprox). 

• Transport (autocar) diari per anar i tornar de l'escola a la piscina. 

• Curset de natació de 40 minuts per grups segons nivell i edat. 

• Material de flotació per aquells alumnes que encara n’hagin de fer ús. 

• Tècnics de natació, titulats per la Federació Catalana de Natació. 
 

• Costos de Seguretat Social de tot el personal contractat. 
 

• El cost del lloguer de la piscina i instal·lacions del GEiEG. 
 

• Assegurança de Responsabilitat Civil 

Per reservar plaça cal que: 

1. presenteu el full d'inscripció adjunt a la secretaria de l'AMPA o bé que l’envieu al correu electrònic 
a ampaverd@gmail.com juntament amb el comprovant del primer pagament. Teniu temps fins el 
20 de Març. A la secretaria de l'AMPA informaran un número d'ordre de la inscripció, per això no 
es pot deixar el full a la bústia. 

2. feu el pagament del  50% del preu total en el moment de la inscripció (78,50€). El pagament  
s'ha de fer d'alguna de les formes següents: 

a) En efectiu, al mateix moment de lliurament del full d’inscripció a secretaria 
b) Per gir de rebut bancari, el primer pagament el cobrarà l'AMPA el 21 de març 
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Pel què fa al pagament del 50% del preu restant (78,50€), es realitzarà: 
 
a) En efectiu, a la secretaria de l'AMPA abans del 20 de maig 
b) Per gir de rebut bancari, el segon pagament el cobrarà l'AMPA el 20 de maig 
   
 
Les places són limitades i es seguirà l’ordre d’inscripció. Per això us demanem que s’entregui el full 
d’inscripció que trobareu a continuació2 amb les dades de l’alumne/a a la secretaria de l’AMPA (NO a la 
bústia) ja que aniran numerades segons ordre d’arribada.  

Un cop tancades les inscripcions, des de TICTAC Serveis Educatius, es posaran en contacte amb cada 
família per fer vos arribar el material que caldrà portar, així com també per informar del funcionament i 
la logística de l’activitat. 

 1 En cas d’absència per confinament per COVID o per malaltia (amb justificant mèdic), es retornarà el 50% 
de l’import total si l'activitat encara NO ha començat. Un cop començada l'activitat NO es retornarà cap 
import.  
2 També us podeu descarregar el full d’inscripció des del web de l’Ampa.  

 

 

CASAL DE TARDES DE JUNY  
A més, us recordem que durant les tardes del 7 al 22 de juny també s’oferirà el CASAL DE TARDES DE 
JUNY a l’escola:  

Preus segons opció horària TARDES DE JUNY: 

PREU PER 12 DIES 

15.00 A 16.30h  56 € 

15.00 A 17.00h  66 € 

15.00 A 17.30h  79 € 

 

***Les INSCRIPCIONS del Casal de Tardes es faran a partir del maig. *** 

Ja us enviarem la informació a través dels canals habituals de l’AMPA. 



 
Full d’inscripció i reserva NATACIÓ 2022 
 
 

Número d’ordre d’inscripció:                                                                                       

 
 
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A: 

CURS:  

DADES SANITÀRIES (número targeta sanitària TSI): 

TELÈFON CONTACTE 1: TELÈFON CONTACTE 2: 

EMAIL 1: EMAIL 2: 

N 
 
OPCIONS DE PAGAMENT (marcar opció escollida) 

 
 EFECTIU A LA SECRETARIA DE L’AMPA (78,50€) 
 
 AUTORITZO EL CÀRREC AL MATEIX NÚM. DE COMPTE DEL MENJADOR/EXTRAESCOLARS 
 
 AUTORITZO EL CÀRREC A UN NOU IBAN: ________________________________________  

 
 
AUTORITZACIONS 

1. L’alumne pot sortir tot sol/a un cop finalitzada l’activitat (per alumnes a partir de 3r): □Sí   □ No 
 
 

2. En/na_____________________________ amb DNI ______________ autoritzo com a mare/pare/tutor/a que 
el meu fill/a o tutelat/da participi a l'activitat de CASAL NATACIÓ de l'escola Verd en les condicions 
establertes, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques pertinents en cas d'urgència.  

 
 

3. Autoritzo  que  es  facilitin  les  meves  dades de contacte a l’empresa responsable de l’activitat, pel bon 

funcionament i coordinació de la mateixa:  □Sí   □ No 
 

 
4. Accepto  que  siguin  utilitzades  les  imatges  que  es  puguin  realitzar  durant  l'activitat  per  tal  d'il·lustrar  

materials  de  caràcter  gràfic  i audiovisual de l’activitat del casal:    □Sí   □ No 
 
D’acord  amb  l’art.  5  de  la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les dades personals recollides  en  aquest  formulari  s’incorporaran  al  fitxer  CASALS,  el  responsable  del  qual  és  
l’ASSOCIACIÓ  DE  PARES  D'ALUMNES  DE  L’ESCOLA VERD. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de poder-vos prestar 
els  serveis  esmentats  prèviament  en  aquest  mateix full d’inscripció i només  seran  cedides  a  l’empresa  adjudicatària  de la 
prestació del servei del casal. Aquestes dades no es comunicaran o cediran a cap entitat, empresa o persona diferent  a  les  citades  
anteriorment  Podeu  exercir  els  vostres  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició mitjançant comunicació escrita, a la 
qual heu  d’adjuntar  una  fotocòpia  del  vostre  DNI,  adreçada  a  ampaverd@gmail.com o bé a AMPA Escola Verd, Carrer Joan 
Maragall 32, BS - 17002 GIRONA.  
 
SIGNATURA mare/pare/tutor/a 

 
 
 

 

Girona, ..................................... de 2022nscripcitardes juny 2021 
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