
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS / ACOLLIDES MATINS / TARDES INFANTIL 
[curs 2019-2020] 

Dades de l'Infant: 

Nom : Cognoms: 

Curs 2019/2020: 

Dades de la mare/del pare o del/la tutor/a: 

Nom: Cognoms: 

DNI / NIE: Correu electrònic: 

Telèfon/s: ____________________________________ 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (marqueu amb una creu la/es que us interessi/n): 

* Per a Anglès infantil i Judo de P5 a 2on. es permet la inscripció només per a un dia. En aquests casos, cal que
indiqueu quin dels dos dies. 

Anglès infantil  (opció 1 dia) quin dia? dimarts dijous 

Anglès infantil  (opció 2 dies) 

Anglès primaria 

Ball infantil 

Dibuix 

Escacs (1r a 3r) 

Escacs (4t a 6è) 

Escola Futbol (1r i 2n) 

Escola Competició (3r a 6è) 

Hip Hop  (1r a 3r) 

Hip Hop (4rt a 6è) 

Judo (P5 a 2n)   (opció 1 dia) quin dia? dilluns dimecres 

Judo (P5 a 2n)   (opció 2 dies) 

Judo (3r a 6è) 

Multiesports Infantil 

Patinatge (P5 a 2n) 

Patinatge (3r a 6è) 

Teatre adultes 

Teatre Infantil 

Teatre Primària (1r a 3r) 

Teatre Primària (4t a 6è) 

Tenis Primària 

Tenis Infanil 

Scratch (3r a 6è) 

La inscripció a les extraescolars, ha de 
realitzar-se entre l'11 de juny i el 19 de 
setembre de 2019. 
El pagament ha de fer-se abans del  10 
d'octubre de 2019. 

Els terminis són els mateixos també si 
demaneu beca. 
Aquells infants que no s'hagin inscrit ni 
pagat l'activitat en els terminis indicats 
no podran iniciar l'activitat el primer 
trimestre ni sol·licitar la beca. 



La signatura d’aquest document i/o el pagament de la quota de sòcia comporta l’acceptació dels Estatuts vigents i de la normativa de l’Associació, així com el dret de 
poder gaudir dels beneficis de formar part de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Torrent d’en Melis. L'entitat es comunica amb les famílies i difon la 
informació que els hi pot ser d'interès a través de la pàgina web www.ampatorrentdenmelis.cat És responsabilitat de les famílies accedir-hi i estar al dia d'aquestes 
d'informacions.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, us 
informem que les dades recollides al formulari quedaran incorporades en un fitxer gestionat per l'AMPA, la responsable del qual és l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis, i amb la finalitat única de 
gestionar l’esmentada associació. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a la bústia: ampatorrentdenmelis@hotmail.com 

ACOLLIDA MATINS de 7:30  fins a les 9:00h 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Tot el mes 

ACOLLIDA TARDES INFANTIL (P3 a P5) de 16:30 fins a les 17:30h

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Tot el mes 

Dades per a la Domiciliació bancària: 

Número de compte: 

Nom i DNI/NIE de la persona titular del compte: 

El pagament l'heu de fer a través de transferència bancària o ingrés en efectiu al compte corrent ES49 0182 3014 12 

0200283478, a qualsevol oficina del BBVA. 

Signatura de la mare, del pare o del /a tutor/a, 

Barcelona, a _____ de ____________________ 20_____  

Si teniu previst fer un ús habitual d'alguns d'aquests serveis, indiqueu en aquest formulari els dies.  

També teniu la opció de fer ús d’aquest 
servei de manera esporàdica. I sempre 
que us sigui possible, és recomanable 
que aviseu enviant un correu a 

ampatorrentdenmelis@hotmail.com 

També teniu la opció de fer ús d’aquest 
servei de manera esporàdica. I sempre 
que us sigui possible, és recomanable 
que aviseu enviant un correu a 

ampatorrentdenmelis@hotmail.com 

El pagament d'aquests serveis es farà per domiciliació bancària. 

Només excepcionalment, aquelles famílies que no disposin de compte bancari podran fer el pagament per transferència

bancària, ingrés en efectiu. 

En cas de no disposar de compte bancari:

Em comprometo a fer el pagament de la/es quota/es de la/es activitat/s en els terminis indicats al "Dossier 
d'activitats extraescolars 2019-2020" i/o del preu de les acollides, segons els dies assistits. 

Especifiqueu el nombre  de
dies del mes que teniu previst fer ús del servei:

Indiqueu quins dies assistirà/n:

Especifiqueu el nombre  de
dies del mes que teniu previst fer ús del servei:

Indiqueu quins dies assistirà/n:

Pagarem amb targeta solidària.
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