
 

 

 
 

ENVIEU FORMULARI : 
ampavilumara@gmail.com 

o dipositant-lo: 
Bústia AMPA a l’entrada de l’Ins 

 
 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A EXTRAESCOLARS 18/19 
 

Nom alumne:  

Nom pare, mare o tutor legal que l’autoritza:  

Telèfons contacte pare/mare o tutor legal:  

E-mail:  

Data naixement:  

Mes inici de l’activitat:  

*Cal adjuntar fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA si l’activitat és esportiva 

Marqueu 
una X 

EXTRAESCOLARS DLL DM DC DJ PREU 

 BALL MODERN    17 – 20h 20 € / mes 

 HOQUEI 17 – 18:30h  17 – 18:30h  15€ / mes 
 VOLEI 17 – 18h  17 – 18h  20 € / mes 
 TEATRE 17 – 18h    5 € / any 
 DIBUIX   17 – 18h   20€ / mes 

 MÚSICA    17 – 18h 35 € / mes 

 ANGLÈS  18 – 19:30h   22€ / mes 

1. Les activitatsestanobertes a persones de fora de l’escolaprevipagament de la quota de soci de 
l’AMPA, de 20€ any i per familia. 

2. Les activitatsesportivesinclouen una assegurança anual de 15 € per l’alumnat menor de 16 anys,  
o bé, 17 € per l’alumnat que superiaquestaedat. En cas d’arbitratge, l’import del mateix es 
cobrarà a part. 

3. Les activitats están subjectes a un número mínim per grup. 
4. Elshoraris poden veure’smodificats 
5. Les baixess’han de comunicarar a l’AMPAabans del dia 20. 

Domiciliacióbancària.Cobramentsbimensuals (15 octubre, 15 desembre, 15 febrer, 15 abril) 

 
1.Les dadespersonalsindicades al formularid’inscripciós’incorporaran a un fitxer de dades del quèés responsable l’AMPA de 
l’Institut Can Vilumara. Autoritzo a que les esmentadesdades es facin servir amb la finalitatd’organitzar les activitats i 
serveisoferts per l’AMPA. (Elsinformem que tenendret a accedir, cancel·lar o rectificar aquestesdadesmitjançant una carta 
adreçada a l’AMPA) 
 
2.Autoritzo a que les dades de salut del meufill o fillaproporcionatss’utilitzinamb la degudadiligència, amb la finalitat de cuidar 
i protegir al nen o nena i siguincedides en els casos necessarisalsserveissanitaris. 

3. L’AMPA manté una pàgina web ampavilumara.wordpress.com . En aquestapàgina o altrescomunicacions poden recollir-se 
imatges o vídeos de les activitatsorganitzades per l’AMPA. En previsió de que el vostrefillpuguiaparèixer en alguna 
d’aquestesimatgespreguemdonin el seuconsentiment. Si no fosaixí, indiqueu-lo marcant la casella 

NO     L 

 

IBAN Entitat Oficina DC Número de Compte 
     

mailto:ampavilumara@gmail.com

