
 

 

El quadre d’activitats pot patir alguna variació en funció de les 

inscripcions finals, de ser així es notificarà a les famílies. 
 

 
 

DADES DEL PARTICIPANT  
 

Nom:.............................Cognoms:............................................................................ 
 

Curs:........................................................................ 
 

Correu electrònic ................................................................................................... 
 
Telefon................................................................................................................ 
 
Signatura i DNI del pare/mare/tutor: 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA TORRENT D’EN MELIS 

 2015-2016 

ACTIVITATS DIES CURSOS HORARIS 
PREU/T 

SOCI 
X 

Beisbol divendres  P5 a 6è 16:30-18:30 82€  

Dibuix dijous P5 a 1r 16:30-17,30 68€  

Dibuix  dijous 2n a 6è 17:30-19:00 77€  

Futbol iniciació dimarts i dijous  1r-6è 16:30-17:30 71€  

Futbol competició 

CEEB 
dimarts i dijous 3r a 6è 17:30-18:30 93€  

Iniciació Esportiva dimarts i dijous  P3 aP5 16:30-17:30 69€  

Mou-te  dilluns i dimecres P3 a P5 16:30-17:30 67€  

Mou-te 1 dia  dilluns o dimecres P3 a P5 16:30-17:30 47€  

Funky  dimarts i dijous 1r a 3er 16:30-17:30 72€  

Funky  dimarts i dijous 4t a  6è 17:30-18:30 72€  

Patinatge dilluns i dimecres P5 a 2n     16:30-17:30 78€  

Patinatge dilluns i dimecres 3r a 6è 17:30-18:30 78€  

Tenis  dilluns i dimecres P5 a 6è 16:30-17:30 108€  

Bàsquet  dimarts i dijous P5 a 2n 17:00-18:45 132€  

Bàsquet Competició  dimarts i dijous 3r a 6è 17:00-19:00 138€  

Escacs dimarts  1r a 6è 16:30-17:30 61€  

Judo  dilluns i dimecres P3 a 2n 16:30-17:30 93€  

Judo dilluns i dimecres 3r a 6è 17:30-18:30 93€  

Judo 1 dia  dilluns o dimecres P3 a P5 16:30-17:30 63€  

Teatre Musical dimecres  4t a 6è 16:30-18:00 84€  

Teatre dilluns P4 a P5 16:30-17:30 63€  

Teatre dilluns 1r a 3r  17:30-18:30 63€  

Teatre dijous 4t a 6è 16:30-18:00 75€  



 

INSCRIPCIONS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CURS 2015-2016 

Inscripcions del 25 de maig al 12 de juny 
 

Les activitats extraescolars s’inicien el  mes de setembre i finalitzen al mes  

de maig 2016 

 

Per a més informació, us podeu adreçar a l’AMPA   


NORMATIVA D’ALTES I BAIXES D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

FORA DE TERMINI 

 

ALTES  (sempre i quan les activitats tinguin places lliures). 

 

enviar per correu electrònic a ampatorrentdenmelis@hotmail.com abans del dia 15 

del mes anterior a l'alta o bé trucar al Tel: 93 4502756 

 

BAIXES  

 

Notificar al correu o al telèfon del punt anterior (ALTES) abans del dia 15 del 

mes anterior a la baixa. 

 

El participant que es doni de baixa, de forma injustificada no se li retornarà 

l’import abonat. Entenem com a baixa justificada, aquella que és donada per 

prescripció mèdica. 

 

REBUTS BANCARIS RETORNATS O IMPAGATS 

 

 Els rebuts domiciliats es passaran de l’ 1 al 10  en tres cobraments 

 1er trimestre al octubre 

 2n trimestre al gener 

 3r trimestre abril 

 

 Es cobrarà un extra de 2 € per cada  rebut tornat es notificarà a la família 

que el rebut li ha estat tornat,  si passats 15 dies no s’ha realitzat el 

pagament corresponent  es procedirà a donar de baixa al participant 

(sempre i quan no sigui baixa justificada). Evidentment, desitgem no haver 

d’arribar mai a aquest extrem.  

 

El quadre d’activitats pot patir alguna variació en funció de les inscripcions finals, 

de ser així es notificarà a les famílies. 

El nombre mínim d’inscrits per iniciar una activitat és de 10 participants per 

activitat. 

 

 

Marcar l’activitat escollida en el quadre gris  i lliurar la butlleta a la  

secretaria de l’A.M.P.A. o enviar per correu electrònic a 

ampatorrentdenmelis@hotmailcom 

 

*A l’activitat d’un dia  encercleu els dies escollits. 

Els preus per a les famílies no sòcies de l’AMPA tenen un increment de 

7€/mes 

 

Per a més informació o descripció de les activitats podeu passar per 

secretaria de l’AMPA I entrar a la pagina web  AMPA  

ampatorrentdenmelis.cat 

mailto:melis@hotmail.com
mailto:gemma@diverjoc.net

