
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021 

(paper per retornar a l’AMPA degudament emplenat) 

ATENCIÓ:.  

LES ACTIVITATS QUE ES FAN EN L’HORARI DEL 2ON TORN DEL MENJADOR, IMPLIQUEN 

QUEDAR·SE A DINAR 

✓  SPEAKING ENGLISH (RICHARD): 65€ trimestre (grups de MÀXIM 10 alumnes SENSE 

POSSIBILITAT D’AMPLIACIÓ)   

 

5È: DIMARTS, al 1er torn del menjador 

 

1ER: DIMARTS, al 2on torn del menjador. 

 

6È: DIMECRES, al 1er torn del menjador. 

 

P5: DIMECRES, al 2on torn del menjador. 

 

3ER: DIJOUS, al 2on torn del menjador. 

 

4ART: DIVENDRES, al 1er torn del menjador. 

 

2ON: DIVENDRES, al 2on torn del menjador. 

 

NOMÉS A TÍTOL INFORMATIU: EN EL SUPÒSIT DE QUE, A PARTIR DEL 2ON TRIMESTRE, ES 

PUGUIN PORTAR A TERME LA RESTA D’ACTIVITATS, ADJUNTEM LA PREVISIÓ QUE TENIM A 

HORES D’ARA. 

 

 

L’AMPA es reserva el dret de modificar la programació de la graella, 

els preus i els canvis d’horaris en funció dels inscrits en cada activitat i de les necessitats 

organitzatives. 

COVID-19: Les Activitats Extraescolars seguiran el mateix tractament que la resta d’Activitats 

Curriculars pel que fa al Pla d’Organització de Centre, amb una sèrie de previsions per garantir la 

seguretat d’alumnes i professionals, i per establir les mesures de protecció i en el seu cas, la 

traçabilitat. 

En el cas de l’extraescolar de SPEAKING ENGLISH, si, malauradament, les classes presencials no 

es poguéssin portar a terme, la primera opció seria fer classes on-line; si això no fos posible per 

part del monitor, es buscaría una solució entre totes les parts. 

 



 

NORMATIVA DE LES EXTRAESCOLARS 

 

 

COMENÇAMENT DE LES ACTIVITATS EL DIA 29 DE SETEMBRE; FINALITZACIÓ EL 28 DE 

MAIG DE 2021. 

Per poder garantir el començament de les activitats el dia 29 de setembre, obrim les 

inscripcions avui mateix i les TANQUEM EL DIA 17 de setembre. 

Les places s’adjudiquen per RIGORÓS ORDRE DE PAGAMENT de 15€ en concepte de paga i 

senyal, que es descomptaran del rebut del tercer trimestre. Si l’activitat no s’arribés a fer, aquest 

import us seria retornat. Podeu ingressar els 15€ al compte de l’AMPA de Banc Sabadell ES20 0081 

0046 1200 0179 4787, o mitjançant el servei de pagaments a tercers del Banc Sabadell (codi entitat 

1747). Sense aquest ingrés i aquest imprès emplenat NO és vàlida la inscripció. 

Els cobraments  es faran a través del banc (al setembre ja us demanarem l’autorització bancària), i 

es dividirà el cost de l’activitat en 3 parts iguals (15 novembre, 15 febrer, 15 maig). El preu està 

calculat amb un número MÍNIM D’ALUMNES; si hi hagués menys inscripcions i l’activitat es volgués 

tirar endavant, el preu seria proporcional a l’alça al número d’alumnes. 

Trimestralment, el monitor lliurarà a les famílies un full de valoració sobre l’alumne. Les activitats 

extraescolars  estan  pensades  perquè  els alumnes puguin reforçar o ampliar coneixements, i tothom  

és lliure d’apuntar-s’hi. Des  de l’AMPA i amb els monitors de les activitats es vetllarà perquè cap  

alumne no interfereixi en el seu correcte desenvolupament, per tant, ES PODRÀ APARTAR ALS 

ALUMNES AMB MAL COMPORTAMENT A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, DESPRÉS DELS AVISOS 

PERTINENTS A LES FAMÍLIES. Si un alumne és expulsat, NO es tornaran els diners de la mensualitat 

corresponent. 

En el cas que algú es vulgui esborrar de l’activitat, haurà de demanar i omplir un full de baixa, que 

trobarà al despatx de l’Ampa, un mes abans de l’acabament del trimestre (sense la comunicació per 

escrit de la baixa, es continuaran girant els rebuts). 

 

 
 

JO......................................................................................................................amb 

DNI..................................... 

Autoritzo al meu 

fill/a....................................................................................................................CURS.............. 

a participar en les activitats senyalades, i em dono per assabentat de la normativa d’aquestes. I faig 

un  ingrés  de  15€,  en  concepte  de  matrícula  i  a  compte de la quota del tercer trimestre. 

RESPONSABLE: AMPA ESCOLA ROSSEND MONTANÉ (G59189290), Wilson, s/n (08799 Sant Pere Molanta); ampasantpere@gmail.com.FINALITATS: Inscripció a 

l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació;gestió de les activitats i/o serveis.LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de 

serveis. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis.CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o 

serveis; finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. DRETS:Tot 

interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades; on sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit 

dirigit a les dades de contacte del Responsable; en cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de 

Protecció de Dades (www.agpd.es 

mailto:ampasantpere@gmail.com
http://www.agpd.es/

