
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ESCOLA MARE DE DÉU DE LA ROCA (MONT-ROIG)  

CURS 2018/2019 
 

Nom de l’alumne/a:_____________________________________ Data de naixement:__________ Sexe:______ Curs:______ 

Domicili:________________________________________ Població:______________ CP:_________ Telf:_______________ 

Observacions referents a aspectes sanitaris del nen/a a tenir en compte: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Sr./Sra. ___________________________________ amb DNI ___________________ pare/mare/tutor de 

__________________________________ autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats extraescolars del curs escolar 

2018/2019 organitzades per l’AMPA i Actiesport.  

Compte IBAN (ficar tots els dígits): ES____  __________  __________  __________  __________  __________ 

HORARI:	
 

Hora	 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
8:00	
a	

9:00	

ACOLLIDA		
MATINAL	

ACOLLIDA	
MATINAL 

ACOLLIDA		
MATINAL 

ACOLLIDA		
MATINAL 

ACOLLIDA	
MATINAL 

12:30 
a 

13:30	

INFORMÀTICA		
(1r	a	6è)	

ROBÒTICA		
(1r	a	4t) 

INFORMÀTICA		
(1r	a	6è)	

ROBÒTICA		
(5è	i	6è) 

TÈCNIQUES	
D’ESTUDI		
(5è	i	6è)	

16:30 
a 

17:30 

ANGLÈS	(P3	a	6è)	
JUDO	(P3	a	6è)	
	

BOXA	(1r	a	6è)	
ZUMBA	KIDS		
(1r	a	6è)	
BÀSQUET	
(1r	a	6è)	

ANGLÈS	(P3	a	6è)	
JUDO	(P3	a	6è)	
	

BOXA	(1r	a	6è)	
BÀSQUET	
(1r	a	6è)	

	

16:30 
a 

18:00 
LÚDICA	 LÚDICA	 LÚDICA	 LÚDICA	 LÚDICA	

*Actiesport	i	AMPA	es	reserven	el	dret	de	modificar	o	anul·lar	qualsevol	activitat	en	cas	de	no	haver	un	mínim	de	8	inscrits.	
Totes	les	activitats	començaran	el	dia	2	d’octubre	excepte	ACOLLIDA	MATINAL	i	LÚDICA	que	començaran	el	12	
de	setembre	(aquest	mes	solament	es	cobrarà	el	75%	de	la	quota).	

	

PREUS	(Marcar	amb	una	“X”	l’activitat	desitjada	i	en	cas	d’opcions	d’1	dia	o	2,	especificar	dia):	
	

ACTIVITAT DIES PER SETMANA PREU MENSUAL 

□ ANGLÈS	
1 dia: ___________ 16€ 

2 dies 26€ 

□ BÀSQUET	
1 dia: ___________ 16€ 

2 dies 26€ 

□ INFORMÀTICA	
1 dia: ___________ 16€ 

2 dies 26€ 
□ ZUMBA	KIDS 1 dia 16€ 
□ ROBÒTICA	 1 dia 33€ 
□ BOXA	 2 dies 26€ 
□ JUDO	 2 dies 28€ 
□ TÈCNIQUES	D’ESTUDI	 1 dia 16€ 
□ ACOLLIDA	MATINAL	 5 dies 28€ 
□ LÚDICA	 5 dies 33€ 

	

DESCOMTPE:	10%	de	descompte	per	al	segon	germà.	

	

	



INFORMACIÓ	IMPORTANT	A	TENIR	EN	COMPTE	PER	LA	GESTIÓ	DE	LES	ACTIVITATS	

Totes	aquelles	famílies	que	no	siguin	sòcies	de	l’AMPA,	hauran	de	pagar	una	matrícula	de	30€	a	l’AMPA	per	
poder	participar	a	les	activitats	extraescolars.	Els	socis	d’AMPA	tenen	la	matrícula	gratuïta.		

Els	pagaments	seran	efectuats	durant	els	12	primers	dies	de	cada	mes,	en	cas	de	ser	retornat	un	rebut	es	notificarà	
a	 les	 famílies	per	abonar	 l’import	 corresponent	a	 la	quota	més	 les	 comissions	del	banc	per	devolució	 (5€).	Es	
donarà	un	termini	de	10	dies	des	de	 la	notificació,	en	cas	de	no	fer-se	efectiu	el	pagament	 l’alumne	no	podrà	
assistir	a	les	activitats	fins	fer	l’abonament.			 	

Totes	aquelles	famílies	que	tinguin	alguna	quota	pendent	del	curs	anterior,	no	podran	participar	en	les	activitats	
fins	abonar	l’import	corresponent	al	deute.		

AVÍS:	Totes	les	altes	i	les	baixes	que	es	realitzin	posteriors	al	període	d’inscripció	s’hauran	de	notificar	
única	i	exclusivament	per	escrit	a	través	del	correu	electrònic	info@actiesport.es	abans	del	dia	25	del	
mes	anterior	a	la	baixa/modificació,	qualsevol	modificació	en	la	inscripció	que	no	es	notifiqui	de	forma	
escrita	mitjançant	aquest	correu,	no	tindrà	validesa	i	se	seguirà	cobrant	la	quota	ordinària.	

NOTA:	Amb	la	primera	quota	(del	mes	d’octubre)	es	cobraran	4€	en	concepte	d’assegurança	per	a	tot	
el	curs	escolar	2018/2019.	

REUNIÓ	INFORMATIVA:	Durant	la	primera	setmana	del	curs	es	determinarà	una	tarda	per	fer	la	reunió	
informativa	de	les	activitats	extraescolars	del	curs	2018/2019	i	resoldre	qualsevol	dubte	que	puguin	tenir	
les	famílies	interessades.	

	

	

	

	
	
	

	

	

	

ACTIESPORT MANAGEMENT SL és el Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i 
l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril 2016 (GDPR), 
amb la finalitat de mantenir una relació comercial i conservar-les mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. No es 
comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació ́, portabilitat 
i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a ACTIESPORT MANAGEMENT SL en Plaça 
Alfons XII, 7 1 A - 43500 TORTOSA (TARRAGONA). Email: info@actiesport.es i el de reclamació ́ a www.agpd.es.	

	
Mediante la firma de este formulario, Usted autoriza a (A) ACTIESPORT MANAGEMENT, SL a enviar órdenes a su entidad financiera para 
adeudar su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de 
ACTIESPORT MANAGEMENT, SL. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo 
con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 
semanas a partir de la fecha de en que se realizó el adeudo en su cuenta. 

Signatura pare/mare/tutor: 

	

□ Autoritzo a l’AMPA i a ACTIESPORT, sempre per motius esportius/educatius i no altres, a utilitzar la imatge del meu fill/a, si així ho creu oportú.	


