
AMPA SALVADOR LLOBET 
INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-20 

 
 
Entrega a la bústia de l’AMPA o per correu electrònic a extraescolarsllobet@gmail.com 
 

 
OMPLIR UNA BUTLLETA PER PARTICIPANT EN MAJÚSCULES 

 

Nom i Cognoms Alumne *: .......................................................................................  Curs:  ................ Classe: ............ 

Nom Pare ...................................................................... DNI .................................... Mòbil ............................................ 

Nom Mare ..................................................................... DNI .................................... Mòbil ............................................ 

Correu electrònic ............................................................................................................................................................. 

Targeta Sanitària..................................................................................................................................................... 

 

INDICAR AMB UNA CREU ACTIVITAT O ACTIVITATS A REALITZAR 

Horari Activitat Dia X 

Migdia Música (P4-6è) Dilluns  

Migdia Bollywood (P5-6è) Dimarts  

Migdia Francès (4t-6è) Dimecres  

Migdia Escacs (1r-6è) Dijous  

Migdia Ofimàtica (4t-6è) Divendres  
 

 

Horari Activitat Dia X 

Tarda Teatre (1r-6è) 
Dilluns  

Tarda Anglès (P4-6è) 
Dimarts  

Tarda Voleibol (1r-6è) 
Dilluns 
Dimecres 

 

Tarda Habilitats esportives (P3-P5) 
Dimecres  

Tarda Robòtica (1r-6è) 
Dijous  

 

 

 És obligatori ser soci de l’AMPA per gaudir de les activitats extraescolars.  

 El pagament de les activitats extraescolars que el cobrament el gestiona l’AMPA serà via 
TPVescola (Quota de soci, Música, Bollywood, Francès, Escacs, Ofimàtica, Teatre, Voleibol i/o 
Habilitats esportives). 

 El cobrament de les activitats extraescolars d’Anglès i Robòtica el faran les empreses McLanguage i 
Playcode respectivament. Si us inscriviu a alguna d’aquestes dues activitats us enviarem una altra 
fulla d’inscripció on haureu d’indicar les vostres dades bancàries perquè aquestes empreses us 
puguin girar els rebuts. 

 
 
 

En/Na ___________________________________________________, amb DNI _________________, 

com a pare, mare o tutor/a de l’alumne*, l’autoritzo a participar al Servei d’Activitats Extraescolars i declaro 

estar assabentat/da de les condicions i informacions de preus i gestió econòmica; i faig extensiva aquesta 

autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’urgència vital, sota 

direcció facultativa.  

 

Signatura  
 
 

 

Amb aquesta butlleta, concedeix i accepta que AMPA Salvador Llobet pugui utilitzar les imatges que es puguin realitzar 

durant el servei d’extraescolar prestat per tal de donar suport visual a la nostra pàgina web i a documents d’informació 

corporativa. Si no està d’acord, marqui la següent casella    


