
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US ESPEREM A LA REUNIÓ IN-
FORMATIVA DE LES ACTIVITATS 
DIMECRES 24 DE MAIG A LES 

17h A LA BIBLIOTECA! 
 

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les extraesco-
lars 2016-2017 de l’AMPA El Sagrer. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de 
les dades, i oposició al seu tractament mitjançant un mail a extraescolars.sagrer@gmail.com 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
 

Inscripcions 
 
Telemàtiques: del 29 de maig al 4 de juny al link: 

https://form.jotformeu.com/71092289604358  
 

Presencials: el dia 2 de juny al vestíbul de l’escola (de 16:30h a 
18:00h). Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària individual. 
 
• En ambdós casos cal omplir i signar el full d’inscripció/autorització i adjuntar-lo 

digitalitzat (o en paper en cas d’inscripció presencial), juntament amb còpia de la 
targeta sanitària. 

• La durada de les activitats és la mateixa que el curs escolar, començaran el 
primer dia dimarts 12 de setembre i finalitzaran la darrera setmana del curs 
escolar. 

•  El cobrament de les quotes és trimestral i es farà a la domiciliació bancària que 
tenim a l’AMPA. En cas de canvi o que no tinguem aquestes dades, passeu per la 
secretaria de l’AMPA.  

•  Només s’acceptaran les possibles baixes justificades (prescripció mèdica, 
problemes de salut, ...) que s’hagin comunicat per escrit a la secretaria de l'AMPA 
abans dels últims 15 dies de cada trimestre. En cap cas es pot donar de baixa a 
meitat d’un trimestre. 

Preus de les activitats per trimestre   
 
 

*El primer trimestre es cobrarà 1€/nen per l’assegurança 
• Cal estar al corrent de pagaments, de qualsevol activitat gestionada per l’AMPA 

tant d’aquest curs com dels anteriors. 

Gimnàstica esportiva 52 € Patinatge 52 € 
Iniciació esportiva 64 € Patinatge línia 52 € 
Futbol 2n 64 € Batuka 52 € 
Futbol amb competició  92 € Psicomotricitat P4 52 € 
Basquet 52 € Judo 75 € 
Música Dalcroze 52 € 

Jocs Cooperatius (Joc Viu) 60 € 
Malabars 52 € 



Horaris: 
Cada activitat té un mínim i un màxim de participants possibles. Els 
horaris indicats en aquest díptic són provisionals, a l'espera de 
confirmar que hi hagi prou inscripcions per a que puguin tirar 
endavant totes les activitats. En cas que, en un grup, les 
inscripcions superin el màxim establert per a l’activitat, s’estudiarà 
la viabilitat de crear un nou grup. Si no fos factible, es procedirà a 
sortejar les places entre els preinscrits, amb preferència pels que ja 
realitzaven activitat l’any anterior. 

Les activitats comencen el dimarts 12 de setembre 
(1)2on sense competició i 3r a 6è amb competició 

• Els alumnes de primera hora es quedaran amb els monitors fins a l’hora d’inici de 
les activitats sense cap cost addicional.  

• Als nens de P4, P5, 1er i 2on els monitors els recolliran a les seves respectives 
classes.  

  Dilluns Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 

AULA 
JOCS/ 16:45 a 

17:45 

- 

Psicomotri-
citat "A" 

Jocs Coope-
ratius (Joc 

Viu) 

Psicomotri-
citat "B" 

- 
  P4 1r-2n-3r P4 

  17:45 a 
18:45 

  
Jocs Coope-
ratius (Joc 

Viu) 
  

   4t-5è-6è   
AULA DE 
MÚSICA 16:45 a 

17:45 - - 
Música Dal-

croze - - 
  P5 a 2n 

PISTA / 
PATI DE 
SORRA 

16:45 a 
17:45 

(1)Futbol Iniciació 
esportiva (1)Futbol Iniciació 

esportiva 
Patinatge 

artístic 
2n, 3r, 4t P5-1r  2n-3r-4t P5-1r  1r a 2è  

- 
Basquet Malabars Patinatge 

línia   

2n -3r 4t-5è-6è P5 a 6è   

17:45 a 
18:45 

(1)Futbol Basquet (1)Futbol 

- 

Patinatge 
artístic 

5è-6è 4t-5è-6è  5è-6è 3r a 6è  

19:45 - - - 
Partits Fut-

bol Lliga 
CEEB 

GIMNAS 

16:45 a 
17:45 

Batuka Judo "A" Gimnàstica 
Esportiva Judo "A" - 

P5-1r-2n  1r-2n  1r-2n  1r-2n  

17:45 a 
18:45 

Batuka Judo "B" Gimnàstica 
Esportiva Judo "B" - 

3r a 6è 3r a 6è  3r a 6è 3r a 6è  

FULL D’INSCRIPCIÓ 

Marqueu amb una X les activitats a les que s’inscriu l’alumne: 
 

Límits inscripció: 
P4: 1 hora/setmana, P5: 2h/setmana, 1er a 6è 3 activitats setmanals. 
 

DADES DE L’ALUMNE 

Nom: ....................................................................................... 

Cognoms: ................................................................................. 

Curs: ....................................................................................... 

Telèfon contacte: ....................................................................... 

E-mail: ..................................................................................... 

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR/A 

En/na _______________________________________________________________ 
com a pare/mare tutor/a conec i accepto les normes d’inscripció establertes pel 
reglament de règim intern, així com dels grups i dels equips de competició i autoritzo 
al meu fill/a ___________________________________________________________ 
per matricular-se i fer l’activitat escollida 
 

 

 

Signatura                                                          Barcelona,       de              de  2017 

 

A omplir per la comissió  

TSI   
Curs (any vinent): 

Gimnàstica esportiva   Patinatge   
Iniciació esportiva   Patinatge línia   
Futbol 2n   Batuka   
Futbol amb competició    Psicomotricitat P4 dimarts   
Basquet   Psicomotricitat P4 dijous   
Música Dalcroze   Judo   
Malabars   Jocs Cooperatius (Joc Viu)   


