
BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2014-2015 

 
DEIXEU AQUEST FULL OMPLERT A LA BÚSTIA DE L’AMPA EL MÉS AVIAT POSSIBLE, o a 

extraescolars.torrellebre@gmail.com   Marqueu a la columna grisa les activitats escollides, i a la darrera 

columna indiqueu el dia escollit si només en voleu fer 1 (de les activitats que tenen les dues opcions). 
 

ACTIVITATS DIES CURSOS HORARI 

PREU MES PREU MES 

X 

Indicar dia 

escollit 

(opció 1 

dia) 

(1 dia/ 

Setmana) 

(2 dies/ 

setmana) 

INICIACIÓ ESPORTIVA Dilluns i dimecres P3 a P5 16:00 a 17:15 20 €/mes 25 €/mes 
  

ESCACS Divendres 1er-6è (per grups edat) 16:00 a 17:00h 15 €/mes   
 

 DANSA CLASSICA Dimarts 4-6 16:00 a 17:00h 32 €/mes   
  

DANSA CLASSICA Dijous 7-9 16:00 a 17:00h 32 €/mes   
  

ANGLÈS (Kids and us) Dimecres  P3 (Sam) 16:00 a 17:00h 55€/mes   
 

 ANGLÈS (Kids and us) Dimecres            P4 (Emma) 16:00 a 17:00h 55 €/mes 
  

 ANGLÈS (Espai) Dimarts P4-P5  16:00 a 17:00h   *  25€/mes 
  

 ANGLÈS (Kids and us) Dimarts 1r (Oliver) 16:00 a 17:00h 55 €/mes 
  

 ANGLÈS (Kids and us) Dimarts 2nd (Oliver) 16:00 a 17:00h 55 €/mes 
  

 ANGLÈS (espai) Dimarts i Dijous 3er *¹ 16:00 a 17:15h    * 58€/mes 
  

 ANGLÈS (espai) Dimarts i Dijous 4rt *¹ 16:00 a 17:15h  * 58€/mes   
 

 INICIACIÓ AL PATINATGE Dilluns i dimecres 1r a 3r 16:00 a 17:15 15 €/mes 20€/mes 
 

 HOQUEI PATINS Dilluns i dimecres 4rt a 6è 16:00 a 17:15 15 €/mes 20€/mes 
 

 HOQUEI EQUIP FEDERAT Dilluns i dimecres 1r a 4art 
Dl 17:00 a 18:15 

Dc 16:00 a 17:15 
 30€/mes   

CANT CORAL Dimarts P4 a 1er 16:00 a 16:45h 15 €/mes   
 

 CANT CORAL Dijous 2on a 6è  16:00 a 17:00h 15 €/mes   
 

 FUTBOL Dimarts i Dijous 1er-6è 16:00 a 17:15 20 €/mes 25 €/mes 
 

 Per els no Socis de l’AMPA, els cost de les activitats es veurà incrementat en 2€/mes per activitat. 

Alguna activitat podria veure modificat el preu o el dia a cursar en funció dels inscrits, però se us avisaria amb temps. 

Cap nen/a podrà fer una activitat sense el vist-i-plau de la Comissió d’Extraescolars (AMPA).  
 

* (Preus orientatius) El Preu per part d’Espai es de 29€/hora independentment dels alumnes del grup, el preu aproximat 
de la taula es per un grup de cinc nens en un mes de quatre setmanes. A mida que número de nens augmenti el preu 
anirà decreixent. Han un màxim de 10 alumnes. Els preus finals ho sabrem quan s’hagin acabat les inscripcions. 
 

*¹ La Classificació per grups d’anglès es orientativa, sempre dependrà del nivell que tingui cada nen. 
 

DADES DEL NEN/NENA:    

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

Adreça:............................................................Pis:..........Porta:...........C.P:.................. 

Data naixement:.................................Curs (del proper any):................... 

DADES DELS PARES:          Les mateixes que el curs 2013-2014 (només si ja estàveu apuntats a alguna activitat) 

Nom................................................................ Pare/mare/tutor:........................................................ 

Tel..............................Mòbil................................... e-mail................................................................. 

Autoritzo que la imatge del meu fill pugui aparèixer a fotografies de les activitats organitzades per l’Ampa Torre 

de la Llebre, i les empreses que hi col·laboren. 

Si no ens dieu el contrari, farem servir aquest mail des de l’Ampa per comunicar amb vosaltres les novetats 

DADES BANCÀRIES: (necessàries per domiciliar el rebut) 

 
Entitat:..............Oficina:...............d.c:..........Nº Compte:.......................................................... 
 
Signatura i DNI del pare/mare/tutor: 

 

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals, DIVERJOC, 

l’AMPA del CEIP Torre de la Llebre i CHR CENT PATINS l’informen que aquestes dades seran 
incorporades a un fitxer automatitzat tenint com a única finalitat la gestió administrativa de les 

activitats esmentades. Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició per escrit a les oficines del carrer Indústria, 241, ent- 3ª, esc. esq. 08041, Barcelona o 

via electrònica a: info@diverjoc.net o extraescolars.torrellebre@gmail.com 
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