
 
 
 
 
 
 

Dades de l’alumne 

Nom i cognom del nen/a   NIF/NIE/Passaport 

            

Escola on estudia Curs o nivell Grup  Data de naixement  Edat 

      Elija un elemento.            

Nom de la Mare/Pare/Tutor/a NIF/NIE/Passaport  

            

Telèfon de contacte  Adreça de correu electrònic (en MAJÚSCULES) 

            

Soci de l’AMPA ESCOLA TAULA RODONA  

  SÍ       NO  
 

Autoritzacions 

 PARTICIPACIÓ Autoritzo el/la meu/va fill/a a participar en totes les activitats que es realitzin durant LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS a  l’Escola 

 IMATGE 
Autoritzo els/les monitors/es de les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS a poder fer fotografies o enregistrar vídeos on aparegui la imatge del 

meu fill/a i després poder publicar-les en els mitjans audiovisuals de l’AMPA i/o l’Escola 

 
MARXAR SOL 

A CASA 

autoritzo el/la meu/va fill/a a marxar sol/a de l’Escola un cop finalitzada l’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR sempre amb el mínim d’edat que 

marca l’Escola. 

 
ATENCIÓ 

MÈDICA 
Autoritzo totes les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent. 

 MEDICAMENTS 
Autoritzo els/les monitors/es de les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS a subministrar els medicaments en les dosis i temps que s’escaiguin 

sempre i quan porti adjunta la informació, el medicament i la recepta mèdica. 

 
PUBLICACIÓ 

DE DADES 

Autoritzo l’AMPA a publicar les dades personals d’aquest full per informar mitjançant els medis oportuns de l’estat de la inscripció a les 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.  

Dades bancàries 
 

Nom de la Mare/Pare/Tutor/a titular del compte NIF/NIE/Passaport Signatura del/la Titular del compte 
              

 ☐ Com a TITULAR del compte, autoritzo que les empreses responsables de la gestió 
de les activitats extraescolars a les que inscric el meu fil / la meva filla a través 
d’aquest formulari carreguin els imports corresponents als rebut d’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS CURS 2017 / 2018 

IBAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 

Normativa 
• Omplir el full d’inscripció, signar-lo i entregar-lo a la coordinadora d’activitats extraescolars. Es pot fer presencialment o via correu electrònic: 

belen.guillen@iss.es  

• En cas de voler donar de baixa de l’activitat s’haurà de notificar a la coordinadora d’activitats extraescolars, presencialment o via corre electrònic.  

• Totes les activitats estan subjectes a un mínim de nens per grup, i a un màxim en alguna d’elles. En cas de superar les places disponibles, es farà un sorteig 

entre les places ofertes  i les  places sol·licitades. En  cas  d’haver-hi  alguna  activitat  que  per  excés  de  demanda  de  places  quedin  nens  en  llista 

d’espera, se seguirà un control d’assistència per tal de poder oferir aquesta plaça novament a un altre alumne.  

• Per poder gaudir de les activitats  de migdia  caldrà que els alumnes es quedin a dinar a  l’escola com a mínim el dia de l’activitat. 

• Els alumnes que facin MULTI ESPORT han d’adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària. 
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 Nom i cognom del nen/a   Curs o nivell Grup  

      Elija un elemento.   

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

M
A

TÍ
 ☐ SERVEI D’ACOLLIDA 

MATINAL (SAM) 
Tothom 

☐ SERVEI D’ACOLLIDA 

MATINAL (SAM) 
Tothom 

☐ SERVEI D’ACOLLIDA 

MATINAL (SAM) 
Tothom 

☐ SERVEI D’ACOLLIDA 

MATINAL (SAM) 
Tothom 

☐ SERVEI D’ACOLLIDA 

MATINAL (SAM) 
Tothom 

 

M
IG

D
IA

 

 ☐ PSICOLOGIA  
 (P4 – 6è) 

☐ PSICOLOGIA 

 (P4 – 6è) 

 ☐ PSICOLOGIA 

 (P4 – 6è) 

☐ PSICOLOGIA 

 (P4 – 6è) 

 ☐ PSICOLOGIA 

 (P4 – 6è) 

☐ LOGOPÈDIA  
(P4 – 6è) 

☐ LOGOPÈDIA 

(P4 – 6è) 

☐ LOGOPÈDIA 

(P4 – 6è) 

☐ LOGOPÈDIA 

(P4 – 6è) 

☐ LOGOPÈDIA 

(P4 – 6è) 

 ☐ TEATRE EN ANGLÈS  

(P4 – 6è) 
 ☐ ESCACS 

(1r – 6è) 

☐ TEATRE EN ANGLÈS  

(P4 – 6è) 

 
☐ SENSIBILITZACIÓ 

MUSICAL  
(P4 -1r) 

 
☐ SENSIBILITZACIÓ 

MUSICAL  
(P4 -1r) 

 

 
☐ LLENGUATGE 

MUSICAL  
(2n – 6è) 

 
☐ LLENGUATGE 

MUSICAL  
(2n – 6è) 

 

 

TA
R

D
A

 

☐ CALAIX DE SASTRE 

Tothom 

☐ CALAIX DE SASTRE 

Tothom 

☐ CALAIX DE SASTRE 

Tothom 

☐ CALAIX DE SASTRE 

Tothom 

☐ CALAIX DE SASTRE 

Tothom 

☐ INSTRUMENTS  

(1r – 6è) 

☐ INSTRUMENTS  

(1r – 6è) 

☐ INSTRUMENTS  

(1r – 6è) 

☐ INSTRUMENTS  

(1r – 6è) 

☐ INSTRUMENTS  

(1r – 6è) 

☐ ANGLÈS ACADÈMIC 

(1r – 6è) 

☐ ANGLÈS ACADÈMIC 

(P4 – P5) 

☐ ANGLÈS ACADÈMIC 

(1r – 6è) 

☐ NATACIÓ SQV  

(P4 – 6è) 

☐ HOQUEI PATINS   

(P5 – 6è) 

☐ MULTIESPORT  

( P4 – 3r) 

☐ TASTA-HO  

(P5 – 6è) 

☐ MULTIESPORT  

( P4 – 3r) 

☐ TASTA-HO  

(P5 – 6è) 
 

☐ CIRC i MÀGIA  

(P3 – 2n) 

☐ ARTS MARCIALS – 

AIKIDO 
(3r – 6è) 

☐ CIRC i MÀGIA  

(P3 – 2n) 

☐ ARTS MARCIALS – 

AIKIDO 
(P5 – 2n) 

 

   
 

☐ COREOGRAFÍA I 

DANSA  
(1r – 6è) 

 
☐ COREOGRAFÍA I 

DANSA  
(1r – 6è) 

 

 ☐ HANDBOL 

 (3r – 6è) 
   ☐ HANDBOL 

 (3r – 6è) 
 

 ☐ FUTBOL SALA  

(3r – 4t) i (5è – 6è) 
 ☐ FUTBOL SALA  

(3r – 4t) i (5è – 6è) 
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