
BUTLLETA INSCRIPCIÓ ACTIVITATS  
CEIP LOLA ANGLADA CURS 2011-12  
Deixeu-la a la bústia de l’AMPA! ( o doneu-la a la Coral o Laura)  
 

NOM ________________ COGNOMS ___________________________________  

DATA DE NAIXEMENT _________________CURS ______ ESCOLA _______________  

ADREÇA ___________________________ POBLACIÓ _____________  

NOM DELS PARES ________________________ TEFÈFONS (fix i mòbil) _____________  

E-MAIL (IMPORTANT!!) ______________________________________________  
**Marqueu amb una “X” la que vulgueu  
 

 ACOLLIDA MATINAL 5 DIES 
1,5H  

De dilluns a divendres de 7,30h a 9,00h  40€/mes  

 ACOLLIDA MATINAL 5 DIES 
1H  

De dilluns a divendres de 8,00h a 9,00h  30€/mes  

 ACOLLIDA MATINAL 5 DIES 
30 MIN  

De dilluns a divendres (horari a decisió de la 
família)  

17€/mes  

 ESPORÀDIC ACOLLIDA 
MATINAL 1,5H  

Esporàdic de 7,30h a 9,00h  6€/dia  

 ESPORÀDIC ACOLLIDA 
MATINAL 1H  

Esporàdic de 8,00 a 9,00h  4€/dia  

 ESPORÀDIC ACOLLIDA 30 
MIN  

Esporàdic  3€/dia  

 BERENAR 5 DIES (30’)  De dilluns a divendres de 16,30 a 17,00h  17€/mes  

 ESPORÀDIC BERENAR  Esporàdic de 16,30 a 17,00  3€/dia  

 LUDOTECA 5 DIES 1,5H  De dilluns a divendres de 16,30 a 18,00h  40€/mes  

 LUDOTECA 4 DIES 1,5H  De dilluns a dijous de 16,30 a 18,00h  35€/mes  

 ESPORÀDIC LUDOTECA  Esporàdic de 16,30 a 18,00  6€/dia  

 MULTIACTIVITATS  De dilluns a divendres de 16.30h a 18.00h  47€/mes  

 FUTBOL  Dilluns i dimecres de 16.30h a 18.00h  24€/mes  

 INICIACIÓ ESPORTIVA  Dimarts i dijous de 16,30 a 18,00h  24€/mes  

 ANGLÈS (INFANTIL)  Dijous de 16.300h a 18.00h  17€/mes  

 ANGLÈS (PRIMÀRIA)  Dimecres de 16.30h a 18.00h  17€/mes  

 PLÀSTICA (INFANTIL)  Dimarts de 16.30h a 18.00h  17€/mes  

 PLÀSTICA (PRIMÀRIA)  Dilluns de 16.30h a 18.00h  17€/mes  

 TEATRE (INFANTIL)  Dimecres de 16.30h a 18.00h  20€/mes  

 TEATRE (PRIMÀRIA)  Dilluns de 16.30h a18.00h  20€/mes  

 ATLETISME  2 dies encara per concretar  12€ (si grup 
de 12)  

 BALL (INFANTIL)  Dimarts i dijous de 16.30h a 18.00h  24€/mes  

 BALL (PRIMÀRIA)  Dilluns i dimecres de 16.30h a 18.00h  24€/mes  

 PISCINA Divendres de 16.30 a 19h 35€/mes 

 
CAL ADJUNTAR A LA BUTLLETA  
1.- Fotocòpia del DNI de l’alumne, en cas en què el nen no en tingui cal lliurar la dels pares  
2.- Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social. Targeta de vacunacions indicant les 
possibles al·lèrgies.  
3.- Portar 1 fotografia mida carnet. (sino ha vingut al Casal)  

 



 

CEIP LOLA ANGLADA Curs 2011-12  

AUTORITZACIÓ PATERNA O MATERNA  

(a omplir pels pares, mares o tutors)  

En/ na................................amb DNI ...................................................  

com a ......................... d’en/ de na................................................  

L’autoritza a participar en les activitats de referència durant el curs 2011-12. Igualment es 
declara coneixedor de les condicions de participació, del projecte educatiu i de la normativa de 
l’activitat, acceptant-les mitjançant l’acte d’aquesta signatura.  

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar 
en cas d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada.  

Aquesta signatura també autoritza a que les fotografies que es puguin realitzar durant el 
desenvolupament de l’activitat i/o durant les competicions o trobades esportives en les que hi 
surti el vostre fill/a puguin ser publicades a la nostra pàgina web i/o lliurar als pares.  

Badalona, _____________________de 2011  

SIGNATURA del pare, mare o tutor  

 

 

 

_______________________________________________________________  

 

AUTORITZACIÓ PAGAMENT REBUTS  

 

Jo ................................amb DNI ...................................................  

 

Autoritzo a que mensualment sigui carregat l’import corresponent a l’activitat a la que he apuntat 
al meu fill/a al següent número de compte:  

___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

Les inscripcions comprometen tot el curs escolar, la quota és un pagament fraccionat del cost 
dels mesos de l’activitat. És gràcies a la participació de tots els nens/es durant tot el curs que 
podem oferir aquests preus per a tot el grup. Per aquest motiu,  

NO S’ACCEPTARAN BAIXES SENSE UN MOTIU REALMENT IMPORTANT I JUSTIFICAT.  

SI UN REBUT ES RETORNAT PEL BANC ( INDEPENDENTMENT DEL MOTIU),  

LA FAMILIA ASSUMIRÀ TOT EL COST I SE LI CARREGARÀ AL REBUT DE LA SEGUENT 
MENSUALITAT  

Badalona, _____________________de 2011  

SIGNATURA del pare, mare o tutor  

La realització de cadascuna de les activitats dependrà de que el nombre d’inscrits arribi al mínim establert. En cas de 
no arribar-hi s’avaluaria l’opció de mantenir-la incrementant la quota. Cada cas es tractaria amb les famílies afectades. 
Les places són limitades per tant es seguirà un rigorós ordre d’inscripció.  

 


