
FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019/20 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 
 
 

 
16:30 – 18:00 

Patinatge 
P5-6è 

Futbol 
1r-6è 

Patinatge 
P5-6è 

Futbol 
1r-6è 

Robòtica 
1r-6è 

Iniciació a l’esport 
1r-6è 

Multiesports 
P3-p5 

Iniciació a l’esport 
1r-6è 

Multiesports 
P3-p5 

 

Karate 
P5-6è 

Basquet 
1r-6è 

Karate 
P5-6è 

Basquet 
1r-6è 

 

Ball modern 
P3-p5 

Ball modern 
1r-6è 

Ball modern 
P3-p5 

Ball modern 
1r-6è 

 

English games 
P3-P5 

Anglès 
1r-3r/4t-6è 

English games 
P3-P5 

Anglès 
1r-6è 

 

  Ludoteca matemàgica 
1r-6è 

 Ludoteca matemàgica 
1r-6è 

 

Nom complet de l’activitat a realitzar:  _______________________________________________ 

DADES DEL NEN/A 

Nom i cognoms _________________________________________________Edat___Curs_______ 

Mail ______________________________________Nº targeta sanitària ____________________ 

Adreça_________________________________________________________________________

Localitat______________________________Província______________C.P. ________ 

Nom dels Pares DNI Telèfon 

   
   

NÚMERO DE COMPTE (IBAN): 

IBAN                              BANC                              OFICINA                  DC             NÚMERO DE COMPTE 
                            

 
En /Na_______________________________________________ (nom i cognoms) com a pare/mare/tutor legal amb 
DNI o passaport ________________, autoritzo a utilitzar les imatges i vídeos del meu fill/a, 
______________________________________________, que s’hagin realitzat durant les activitats extraescolars, 
pels diferents àmbits de promoció interna de les activitats extraescolars de Lloc de Jocs i l’ A.M.P.A de l’escola Pau 
Picasso. 
 
      AUTORITZO                                           NO AUTORITZO 
 
NORMATIVA INTERNA 
1.Per donar-se d’alta a una activitat es pot fer durant el transcurs del mes, però s’abonarà la quantitat total de la quota mensual, del contrari haurem 
d’esperar a inici de mes per començar l’activitat.  
2.Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans el dia 20 del mes anterior al coordinador d’extraescolars. En cas contrari, es cobrarà el 
mes següent. 
3. En cas de que es retorni algun rebut, es cobrarà un suplement de 5€ en concepte de despeses bancàries. Si no s’abona el deute pendent abans de 
finalitzar el mes, l’alumne no podrà participar a l’activitat i el monitor no se’n farà càrrec. 
4.Els pares i mares dels alumnes no podran estar dins del recinte escolar durant el transcurs de les activitats, igual que passa en horari escolar. 
5.El monitor és la màxima autoritat en l’activitat, per tant no s’acceptarà que cap pare o mare pugui interrompre les seves normatives durant el transcurs 
de les mateixes. 
6.Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada l’hora de l'activitat per realitzar consultes o demanar aclariments. 
7.Sempre i en tot moment, les famílies s’adreçaran al personal de lloc de jocs amb respecte. Una falta de respecte per part d’una família al nostre personal 
podria suposar l'expulsió de l’alumne de la mateixa activitat. 

Data de Sol·licitud i signatura                                                                                              
 


