
 

Inscripció extraescolars 

EXTRAESCOLARS 
AMPA PARC DEL GUINARDÓ 

DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ 
 

DADES ALUMNE 

Primer 

cognom 

 Segon 

cognom 

 Nom  

Curs  Data 

naixement 

      /            /   

 

DADES PERSONALS 

 

Adreça....................................................................Número...............Pis.................. 

Població............................................................................................CP..................... 

Nom dels pares/mares o tutors .............................................................................. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Telèfons de contacte................................................................................................. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Correus electrònics .................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 
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ACTIVITATS 

Assenyaleu amb una X l’activitat o activitats en les que s’apunta l’infant: 

Horari Dia Activitat Curs  

7:30 a 9:00 

Tots els dies 
Acollida matí 

Totes les edats 

 

8:00 a 9:00  

8:30 a 9:00  

16:30 a 17:00 Acollida tarda  

16:30 a 18:00 

 

Dilluns  

Futbol- PreBenjamí* 2n i 3r  

Petits actors P3 a P5  

Sobre rodes 1r a 6è  

Dimarts  

Futbol Aleví* 3r a 6è  

Arts marcials 1r a 6è  

Artista coloraina P3 a P5  

Estrategy games 3r a 6è  

Dimecres  

Futbol- PreBenjamí* 1r a 2n   

Bàsquet 1r a 6è  

Play and sing P3 a P5  

Street dance  1r a 6è  

Dijous  

Futbol- Benjamí i 

Aleví* 
4t a 6è  

Roda d’esports 1r i 2n  

Entre bambolines 3r a 6è  

Saltimbanqui P3 a P5  

Divendres Rítmics P3 a P5  

14:00 a 15:00 Divendres Let’s go! P5,1r i 2n  

 

* Les activitats extraescolars de futbol són dos dies a la setmana.  

Aquesta graella encara no és definitiva, es pot veure modificada segons 

les demandes i necessitats de les famílies. 
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 PREU MENSUAL 

Es giraran els rebuts entre l’1 i el 5 de cada mes 

 

AUTORITZACIÓ PATERNA (A OMPLIR PELS PARES, MARES O TUTORS) 

En/Na.................................................................................................................................. 

amb DNI nº:................................................ autoritza al seu fill/a .................................. 

............................................................................................................................................. 

a assistir  a les extraescolars que es realitzen a l’escola Parc del Guinardó 

organitzades per  S.I.S.E. (aula2). 

 

Així mateix faig extensiva aquesta autorització als següents aspectes de les 

extraescolars: 

(Marqueu amb una X cadascun dels aspectes als que autoritzeu) 

 

Acollida  
Cost per 

nen/a 

7:30 a 9:00 36€  

8:00 a 9:00 31€  

8:30 a 9:00 26€  

16:30 a 17:00 26€  

Esporàdics  

1 hora i mitja 7,00€ 

1 hora 6,50€ 

Mitja hora 3€ 

Extraesolars 
Cost per 

nen/a 

Extraescolars migdia 14,5€ 

Extraescolars 20,25€ 

Extraescolar Artista 

coloraina 
22,5€ 

Extraescolars de 

futbol 
30€ 

Partit Assistit 3€ 
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□ L’autorització a prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin 

necessàries d’adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa 

adequada. 

□ L’autorització a rebre ofertes, promocions i/o altre tipus d’informació al meu 

correu electrònic. 

 

Autoritzo que puguin recollir el meu fill/a les següents persones: 

 

Nom i cognom DNI 

________________________________________ ______________________ 

________________________________________ ______________________ 

________________________________________ ______________________ 

________________________________________ ______________________ 

________________________________________ ______________________ 

________________________________________ ______________________ 

 

 

………………………………………… a ………. de ………………….. de 2018 

Signat 
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INFORMACIÓ BANCÀRIA - ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE - SEPA 

A EMPLENAR PEL CREDITOR / ENTITAT aula2 

 

Nom del creditor:  AULA2 – SERVEIS D’INFORMACIÓ DE SISTEMES EDUCATIUS 

Identificador del creditor: ES59000G60012242       

Adreça: C/ DALMÀCIA 10  Codi postal:  08034  Població:  Barcelona  

Província: Barcelona  País:  Espanya  

 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, cada família autoritza a aula2 a enviar les ordres 

a la vostra entitat financera per fer els cobraments de les extraescolars i també a la vostra entitat financera a fer 

els pagaments dels imports corresponents d’acord amb les instruccions d’aula2. Entre altres, teniu dret a ser 

reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra 

entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 

setmanes a patir de la data en que es va debitar en el seu compte. La informació addicional sobre els vostres drets 

relatius a aquesta ordre es troba a la vostra disposició en la vostra entitat. 

 

 
 A EMPLENAR PER LA FAMÍLIA* 

 

Nom del titular del compte de càrrec:     DNI:    

Adreça del titular:        Codi postal:     

Població:      Província:    País:     

Número de compte – IBAN:            

Tipus de pagament:  x Pagament recurrent     o    Pagament únic   

 

                                                   a   de   de 2018 

 

Signat 
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*Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. 

 

  


