DILLUNS
MIGDIA
13:30-14:30

P4

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

MÀ I MANETES P4

DIVENDRES
ANGLÈS INF

TARDA
16:30-18:00

MIGDIA
13:30-14:30

P5

TARDA
16:30-18:00

ROBÒTICA 1

FUTBOL SALA

MÀ I MANETES P5

ANGLÈS INF

FUTBOL SALA

PATINATGE

JUDO

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTIL 2021-22
FULL D’INSCRIPCIÓ:
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A _______________________________________________________
CURS 21-22 _____________TELÈFONS ____________________________________________________
ADREÇA ELECTRÒNICA: ________________________________________________________________
DADES BANCÀRIES:

□ El mateix número de compte on es cobra el servei de menjador
□ Nou número de compte
(24 dígits)

_ _ _ _ ENT_ _ _ _ OF._ _ _ _ DC_ _ NÚMERO_ _ _ _ _ _ _ _ _______

MARQUEU AMB UNA X L'ACTIVITAT O ACTIVITATS QUE DESITGEU:

□
□
□
□

ANGLÈS

Divendres (13:30 a 14:30)

P4 i P5

SERVEI DE BON DIA

25 €

Usuari habitual (més de 10 dies al mes)
ROBÒTICA 1

Dilluns (13.30 a 14.30)

MÀ I MANETES Dilluns (13:30 a 14:30)
MÀ I MANETES Dimarts (13:30 a 14:30)

P5
P4
P5

27€

□
□
□

20 €

Bon dia 30 minuts

25 €

Bon dia 1 hora

35 €

Bon dia 1,5 hores

40 €

20 €

SERVEI DE BONA TARDA *

□

JUDO *

□

FUTBOL SALA 1 dia

□

Divendres (16320 a 18:00)

FUTBOL SALA 2 dies

□ PATINATGE

P5

□ Dill. o □ Dimec.
Dilluns i dimecres
Dijous (16:20-18:00)

28 €
P5 (16:30 a 18:00)
P5 (16:30 a 18:00)
P5 (16:30 a 18:00)

26 €
45 €

Usuari habitual (més de 10 dies al mes)

□
□
□

Bona tarda 30 minuts
Bona tarda 1 hora
Bona tarda 1,30 hora

25 €

*per mantenir grups estables només s’acceptaran matrícules a l’inici de curs
*els horaris i grups es poden veure afectats per restriccions Covid
*L’activitat JUDO 10€ més a la primera quota, en concepte de la mútua,
diploma, drets d’examen i cinturó.
*L’activitat de ROBÔTICA 10€ de més a la primera quota, en concepte de
material utilitzat durant tot el curs.

*mínim inscrits 10 nens
*la duració d’activitats del migdia serà
d’una hora

SISTEMA D'INSCRIPCIÓ
Cal lliurar el full d'inscripció correctament omplert
abans del 20 de setembre al mail de l’Ampa o
demanant cita prèvia a la Secretaria de l’Ampa Les
quotes es cobraran per rebut bancari mensual a mes
vençut.
IMPORTANT
1. La inscripció no tindrà validesa si el full no conté totes
les dades personals, bancàries i la fulla signada.
2. Les activitats es regeixen pel Reglament d’activitats
extraescolars de l’Ampa. (penjat a la web de l’Ampa)
3. L' AMPA es reserva el dret d'anul·lar una activitat en el
cas que es produïssin baixes a final de trimestre i no
s’arriba al mínim d’inscrits.
4. Les activitats comencen a l'octubre i acaben al maig,
excepte guarda que comença i acaba com el curs escolar.
5. En cas de voler-se donar de baixa d'una activitat cal
comunicar-ho per escrit a la secretaria de l'AMPA, i la
baixa es farà efectiva al final del trimestre en curs i
s’haurà d’abonar l’import total del trimestre..
6. Les propostes de tarda no inclouen servei d’acollida
després de l’activitat (els retards es computaran com un
servei eventual, llegir reglament Extraescolars Ampa).7.
Famílies que no paguen AMPA, increment del 40% en el
preu

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
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 l’activitat
extraescolar.

□ 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 EXTRAESCOLARS, 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

Pare/mare/tutor
2021

Girona, ..................................... de

DILLUNS
MIGDIA
13.30-15.30

ROBÒTICA
ROBÒTICA 1

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

INIC. ESPORTIVA
ART I CREATIVITAT

INICIACIÓ ESPORTIVA

JOC TEATRAL
ANGLÈS

1r
TARDA
16:30-18:00

FUTBOL SALA

VÒLEI

FUTBOL SALA

PATINATGE

MIGDIA

JUDO
INICIACIÓ ESPORTIVA

12:30-13:30

ROBÒTICA 1

ART I CREATIVITAT

JOC TEATRAL
ANGLÈS

2n

TARDA
16:30-18:00

FUTBOL SALA

VÒLEI

FUTBOL SALA

PATINATGE

MIGDIA
12:30-13:30

3r
n

TARDA
16:30-18:00

MIGDIA
12:30-13:30

INICIACIÓ ESPORTIVA

ROBÒTICA 1

ART I CREATIVITAT

JOC TEATRAL

FUTBOL SALA

VÒLEI

FUTBOL SALA

PATINATGE

JUDO
ANGLÈS

ART I CREATIVITAT

TARDA
16:30-18:00

ANGLÈS

MECANOGRAFIA
MECANOGRAFIA
MECANOGRAFIA

ROBÒTICA 2

4t

JUDO

ESCACS *
FUTBOL SALA

FUTBOL SALA

TEATRE

ANGLÈS

PATINATGE
JUDO
VÒLEI

MIGDIA
12:30-13:30

5è
t

ART I CREATIVITAT

MECANOGRAFIA

TEATRE

ANGLÈS

ROBÒTICA 2
TARDA
16:30-18:00

MIGDIA
12:30-13:30

6è

MECANOGRAFIA

PATINATGE

FUTBOL SALA

MECANOGRAFIA

FUTBOL SALA

ART I CREATIVITAT

MECANOGRAFIA

JUDO
VÒLEI

TEATRE

ANGLÈS

ROBÒTICA 2
TARDA
16:30-18:00

PATINATGE
FUTBOL SALA

FUTBOL SALA

JUDO
VÒLEI

* Els horaris d’entrada es poden veure afectats en funció dels horaris escolars i possibles restriccions COVID

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 2021-22
FULL D’INSCRIPCIÓ:
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A_________________________________________
CURS 21-22 _____________ TELÈFONS ______________________________________________________________
ADREÇA ELECTRÒNICA: ___________________________________________________________________________
DADES BANCÀRIES:

□ El mateix número de compte on es cobra el servei de menjador
□ Nou número de compte
(24 dígits)

_ _ _ _ ENT_ _ _ _ OF._ _ _ _ DC_ _ NÚMERO_ _ _ _ _ _ _ _ _______

MARQUEU AMB UNA X L'ACTIVITAT O ACTIVITATS QUE DESITGEU:
□ ANGLÈS

Divendres (12.30-14:30)

**1r a 6è

25 €

□ ROBÒTICA 1 Dilluns (12.30-14:30)

**1r a 3r

29 €

□ ROBÒTICA 2 Dilluns (12.30-13:30)

4t a 6è

29 €

□ JOC TEATRAL Dimecres (12.30-14:30)

**1r a 3r

18 €

□ TEATRE

Dijous (12:30-13:30)

4t a 6è

21 €

□ JUDO *

Divendres (16:30-18:00)

1r a 6è

28 €

□ VÒLEI

Dimarts (16:30 a 18:00)

1r a 3r

20 €

SERVEI DE BON DIA:
Usuari habitual (més de 10 dies al mes)
□ Bon dia 30 minuts
□ Bon dia 1 hora
□ Bon dia 1,5 hores

25 €
35 €
40 €

SERVEI DE BONA TARDA *
Usuari habitual (més de 10 dies al mes)

□ VÒLEI

Dimarts (16:30 a 18:00)

4t a 6è

20 €

□ FUTBOL SALA 1 dia

□ Dill. □ Dimec. (16:30-18:00)

1r a 6è 26 €

□ FUTBOL SALA 2 dies

□ Dill. □ Dimec. (16:30-18:00)

1r a 6è 45 €

□ PATINATGE

Dijous (16:30-18:00)

1r a 6è 25 €

□ MECANOGRAFIA

Dilluns i Dimecres (12:30-13:30) 4t a 6è 36 €

□ ART I CREATIViTAT

Dimarts (12.30-14:30)

□ Bona tarda 30 minuts
□ Bona tarda 1 hora
□ Bona tarda 1,30 hora
*mínim d’inscrits 10 nens

□ INIC. ESPORTIVA

Divendres( (12.30-14:30)

1r a 6è 28 €
1r a 3r 20 €

*les activitats de 1r curs es realitzaran de 13.30h-14.30h.
*els horaris i grups es poden veure afectats per restriccions Covid
*L’activitat JUDO 12€ més a la primera quota, en concepte de la mútua,
diploma, drets d’examen i cinturó.
*L’activitat de ROBÔTICA 10e de més a la primera quota, en concepte de
material utilitzat durant tot el curs.

*La duració de les activitats de migdia
serà d’una hora

SISTEMA D'INSCRIPCIÓ
Cal lliurar el full d'inscripció correctament omplert
abans del 20 de setembre al mail de l’Ampa o
demanant cita prèvia a la Secretaria de l’Ampa Les
quotes es cobraran per rebut bancari mensual a mes
vençut.
IMPORTANT
1. La inscripció no tindrà validesa si el full no conté
totes les dades personals, bancàries i la fulla signada.
2. Les activitats es regeixen pel Reglament d’activitats
extraescolars de l’Ampa. (penjat a la web de l’Ampa)
3. L' AMPA es reserva el dret d'anul·lar una activitat en
el cas que es produïssin baixes a final de trimestre i no
s’arriba al mínim d’inscrits.
4. Les activitats comencen a l'octubre i acaben al maig,
excepte guarda que comença i acaba com el curs
escolar.
5. En cas de voler-se donar de baixa d'una activitat cal
comunicar-ho per escrit a la secretaria de l'AMPA, i la
baixa es farà efectiva al final del trimestre en curs i
s’haurà d’abonar l’import total del trimestre..
6. Les propostes de tarda no inclouen servei d’acollida
després de l’activitat (els retards es computaran com
un servei eventual, llegir reglament Extraescolars
Ampa)
7. Famílies que no paguen AMPA, increment del 40%
del preu de l'activitat.

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
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 l’activitat extraescolar.
□ 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
EXTRAESCOLARS, 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:

Pare/mare/tutor
Girona ..................................... de 2021

