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   BUTLLETA INSCRIPCIÓ ACTIVITAT PISCINA 
 
Hola a tots, 
 
Aquesta és la butlleta d’inscripció de l’activitat extraescolar de piscina. Aquesta activitat 
l’organitza per primer cop l’Associació de Mares i Pares, per tant, és l’AMPA l’encarregada de 
gestionar les inscripcions, els pagaments i les incidències que puguin materialitzar-se durant el 
curs. Aquí teniu més informació referent a aquesta activitat: 
 

 Dia i hora: Es realitzarà els divendres. L’horari del curset és de 17.30 a 18.15h a la 
Piscina Municipal de Marina Besòs de Sant Adrià de Besòs. El desplaçament es farà en 
autocar. Sortiran des de l’escola a les 17h i tornaran a les 18.30 aproximadament. 

 Inici: la piscina començarà el divendres 2 d’octubre. 
 Nens: Activitat dirigida a nens de P3 fins a 6è. Recordem que els alumnes de 1r i 2n 

faran aquesta activitat els divendres dins de l’horari escolar i a la Piscina Municipal del 
Centre de Badalona. 

 Pagament: Els pagaments seran mensuals i s’han de ingressar de l’1 al 5 de cada mes 
per CAIXER AUTOMÀTIC o SERVICAIXA de La Caixa de Pensions de Barcelona al 
Codi d’Entitat 0143426 i concepte “ PISC+NOM DEL NEN+MES”. L’import del rebut 
mensual serà entre 25 i 30€, depenent del número de nens inscrits. Els no socis de 
l’AMPA tindran un increment de 3€ en el rebut mensual. El dia 29 de setembre 
convocarem una reunió on podrem informar de l’import definitiu. 

 Inscripció: Per a formalitzar la inscripció és IMPRESCINDIBLE OMPLIR 
CORRECTAMENT AQUESTA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I DEIXAR-LA A LA BÚSTIA 
DE L’AMPA ABANS DEL DIA 18 DE SETEMBRE. Aquesta activitat té unes places 
limitades. En el cas de rebre més inscripcions que places ofertades, el procediment 
serà el següent: 

- primer tindran preferència les famílies que el curs passat van omplir la nostra 
enquesta interessats en aquesta activitat. 

- després s’assignarà un número a cada inscripció (números correlatius en el cas 
de germans) i a l’atzar s’escollirà un número de tall a partir del qual s’assignarà 
les places vacants. 

 Monitors: El número de monitors que acompanyaran els nens dins de l’autocar i als 
vestidors dependrà del número i de les edats dels nens inscrits. El rati volem que sigui 
d’1 monitor cada 8/10 nens, però entenem que el repartiment anirà en funció de les 
edats i les necessitats dels nens. 

 
El 29 de setembre a les 17h i a la sala d’usos múltiples, convoquem a totes les famílies 
que hagin formalitzat la seva inscripció a una reunió informativa on concretarem 
normativa interna de la Piscina Marina – Besòs, preu exacte, equipament necessari, etc.  
 
Retallar i deixar a la bústia de l’ampa abans del 18 de setembre 

 
INSCRIPCIÓ ACTIVITAT DE PISCINA MARINA-BESÒS CURS 2009-2010 
 
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR  ............................................................................................... 
D.N.I  .................................................Telèfon de contacte  ............................................................ 
ADREÇA  ........................................................................................................................................ 
CORREU ELECTRÒNIC  ............................................................................................................... 
 
Autoritzo al meu fill/a  ...................................................................... de la classe de  .................... 
a participar al curs de natació que es farà a les Piscines Marina Besòs durant el present curs 
2009-2010. 
 
 
 
Signatura del pare/mare/tutor 


