
En el cas d'una baixa abans dels 3 mesos de participar en una extraescolar,
es carregarà una penalització de 20,00€ en el rebut del mes corresponent.

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS DE L'AMPA
Has participat en el 
curs 2017-2018

Activitats migdia: ALTA PREU SOCIS SI NO
Dansa 14,00 €

Escacs 16,00 €

Coral 14,00 €

Activitats tarda:
Teatre 1 hora 14,00 €

Teatre 1:15 h 15,00 €

Timbalers 15,00 €

Piscina Piconell 35,00 €

Play in English (*llegir nota) 19,00 €

Patinatge en línia/skate 25,00 €

Dades de l'alumna/e
COGNOMS NOM

CURS CLASSE Mes i Any Naixement (MM-AA)

Dades de la mare, pare o tutor/a legal
NOM I COGNOMS DNI

RELACIÓ MARE (  ) PARE (  ) TUTOR/A LEGAL         (   )

TELÈFON CONTACTE TELÈFON 1 TELÈFON 2

CORREU ELECTRÒNIC (amb lletra clara)

Altres contactes
NOM I COGNOMS VINCULACIÓ

TELÉFON CONTACTE

Nom del pare, mare o tutor/a legal:

Signatura,
Data:

Observacions: al·lergies, intoleràncies, altres aspectes a tenir en compte.

Informació bàsica sobre la Protecció de dades
Responsable: AMPA escola Itaca. I CIF G58236704 I Contacte DPD secretaria@ampaitaca.cat - Finalitat: Gestió de la prestació de

serveis a l'usuari i/o enviar-li informació sobre activitats, serveis i extraescolars. Legitimació: Execució del contracte i consentiment 

de l'interessat. Destinataris: AMPA escola Itaca només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment previo o per interès

legítim per la correcta presentació de serveis contractats i oblicacions legals. Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 

altres drets, com s'explica en la informació addicional de la política de protecció de dades a través de l'e.mail secretaria@ampaitaca.cat
 Autoritzo l'enviament d'informació comercial o promocional d'activitats, serveis i extraescolars de l'AMPA escola Itaca. 

Disposeu de total la informació addicional de la política de protecció de dades a la recepció de l'entitat

Signatura:

Autorizo al meu fill/filla a aparèixer a les fotos, gravacions, memòria anual, portal web i xarxes socials corresponents a

 les activitats desenvolupades per l'AMPA escola Itaca i que puguin ser utilitzades per l'entitat tant per la promoció

d'aquestes, com exposades. Signatura:

* Atenció Extraescolar Play in English, per facilitar fer els grups, maximitzant el nombre d'infants que puguin participar, 
ompliu si us plau tots els dies disponibles i si l'infant ha tingut algun contacte previ amb l'anglès
Disponibilitat: Dilluns (Si o No):____ Dimarts (Si o No): ____  Dimecres (Si o No):____ Dijous (Si o No): ____ 
L’infant ha tingut contacte previ amb l’anglès: (Si o No)_____
Amb la present inscripció em dono per assabentat i accepto que en el rebut del mes corresponent s’inclogui l’ import de l’activitat extraescolar a la qual 
inscric al meu fill/a. Així mateix accepto les normes de funcionament de les activitats extraescolars 


