
 

BUTLLETA INSCRIPCIÓ 

EXTRAESCOLARS 2017-18 
 

 

 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 

 Full de drets d’imatge signat  

 Full alta inscripcions extraescolars signat  

 Full autorització de recollida signat (DNI i noms de les persones) 

 Per a les activitats del Consell Esportiu de l’Hospitalet: fotocòpia del 

CATSALUT 

 
DADES L’ALUMNE/A 
 

 
Nom: 

 
Cognoms: 

 
Curs: 

 
Data naixement: 

 
TISS (CatSalut): 

 

Inscrit durant el curs 2016-17:  

 Sí          No 

Soci AFA curs 2017-18: 

 Sí          No 

 
DADES PARE-MARE-TUTOR/A 

 

Nom: 

 

Cognoms: 

 
DNI: 

 
Telèfon 1: 

 
Telèfon 2: 

 
Correu electrònic: 

 

El correu electrònic és imprescindible per poder rebre informació important 
 

NÚMERO DE COMPTE - IBAN 

 
                       

 
DADES DEL TITULAR DEL COMPTE BANCARI 
 
Nom i Cognoms:....................................................................................................                                                                           

 
DNI:.................................................................................................................... 
 
Adreça: ............................................................................................................... 
 
CP, població i província:......................................................................................... 
 

Signatura del pare/mare/tutor/a de l’alumne.  
 

 

L’Hospitalet de Llobregat, a ..... de ......................... de 20..…. 

                                                           



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Anglès (P4-P5) Anglès primària 

Escacs (P4-P5) Escacs primària 

Patinatge (P5) Patinatge (1r I 2n) 

Roda d’esports (P4-P5) Roda d’esports (1r I 2n) 

Ball Modern (P4 i P5) Ball Modern primària 

Teatre (P4-P5) Teatre primària 

Bàsquet primària (1r i 2n) Bàsquet primària (  1 dia  2 dies) 

Kàrate primària (noves 

inscripcions) 

Kàrate primària (  1 dia  2 dies) 

Ioga primària Còmic primària 

Guitarra primària  

 

 Ludoteca infantil (P3 a P5): indiqueu els dies de la setmana  
 

Jocs d’estratègia primària (1r a 5è): indiqueu els dies de la setmana  

 

Robòtica (inscripció a l’Escola Daidalos) 

 

 

 

NORMATIVA 
 

- S’informarà dels preus i condicions de les activitats abans de fer la inscripció i estarà disponible a la 
web de l’AFA durant tot el curs.  

- El retard reiterat en el pagament del rebut o la seva devolució, podrà ocasionar l’expulsió de l’activitat.  

- No es podrà realitzar cap activitat mentre hi hagi rebuts impagats o pendents de cursos anteriors.  

- L’AFA es reserva el dret d’admissió d’aquells participants que mostrin un comportament inadequat.  

- L’AFA es reserva el dret d’anular o modificar aquelles activitats en què el nombre d’inscrits no arribi als 
mínims establerts.  

- Els alumnes ja inscrits tindran reserva de plaça per al curs vinent en aquella activitat. Les noves 
inscripcions es faran per sorteig en el cas de que hi hagi més inscrits que places. Les altes a les activitats 
un cop iniciades estaran sotmeses a la llista d’espera.  

- La baixa de l’activitat s’ha de comunicar per escrit a l’AFA, abans del dia 25 de cada mes.  

- Les famílies es comprometen a venir a recollir als seus fills/es puntualment a l’hora de la 
sortida. Davant de casos reiterats de famílies que arribin tard es procedirà a: avisar una primera 
vegada de la normativa; a partir de la tercera vegada haurà de fer-se càrrec del cost del monitor 
per el temps d’espera: més de 15 minuts 3,5€, més de 30 min 7€, més de 45 minuts 10,5€ i més de 60 
minuts 14€; a partir de la quarta vegada es donarà de baixa al nen/a de l’activitat.  

- La participació al servei d’extraescolars comporta abonar la despesa de coordinació que es cobrarà en 
dues quotes quadrimestrals (octubre/febrer).  

- Qualsevol altre circumstància no contemplada en aquesta normativa serà decidida per la Junta de 
l’AFA.  

 
Sóc coneixedor/a de la Normativa de Compliment Obligatori de les Activitats Extraescolars de 
l’AFA i em comprometo a complir-la. El no compliment de la normativa pot ser motiu de 
sanció o expulsió de l’activitat.  

 
Signatura del pare/mare/tutor/a de l’alumne.  
 

L’Hospitalet de Llobregat, a .....de ………………de 20…. 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer de l’AFA Paco Candel , amb la finalitat 

de gestionar l’oferta extraescolars i l’activitat de l’associació. L’Òrgan responsable del fitxer és la Junta 

de l’Associació. Podeu exercir els drets de d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit 

adreçat a la Junta de l’Associació. 


