Inscripció
Dades de l’alumne/a
CURS________Nom: _____________
1r cognom______________________
2n cognom______________________
Inscripció a les següents activitats:
1 ______________________________
2 ______________________________

AUTORITZACIÓ DE FOTOGRAFÍES I VÍDEO
Durant el curs escolar l’AMPA fa diferents
activitats amb els/les alumnes i en alguns
actes fa fotografies o vídeo que poden ser
utilitzats en aquests espais diferents:






La revista del centre
Premsa i televisió
CD-ROM / DVD
Webs, pàgina Facebook ,(espais a
Internet de l’AMPA)
Altres: fulletons divulgatius de l’AMPA,
etc.

3 ______________________________
4 ______________________________
Nom del pare, mare o tutor/a:
_______________________________
E-mail: _________________________
Telf. ___________________________
Rebut domiciliat al nº de compte bancari
que s’ndica a continuació.
IBAN:
ES_____________________________
Titular del compte:_______________
_______________________________
Signatura:

Si hi esteu d’acord signeu aquesta autorització
dels drets d’imatge en relació a l’article que
esmentem a continuació: Tenint en compte
que el dret a la pròpia imatge està reconegut
a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per
la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, l’AMPA del Institut Lluís
Domènech i Montaner
demana el
consentiment als pares o tutors legals per
poder publicar fotografies on apareguin els
seus fills i filles on aquests o aquestes
siguin clarament identificables.
Jo,______________________________amb
DNI nº___________________________com a
pare/mare o tutor legal de l’alumne/a
________________________________ dono
la meva autorització perquè aquest /a
alumne/a pugui aparèixer en fotogrfies
corresponents a les activitats extraescolars
i/o altres organitzades per l’AMPA.
Signatura del pare, mare o tutors legals:

Canet de Mar____ de ___________ de 201_

Activitats
extraescolars

Activitats extraescolars
Les activitats extraescolars son tant importants com qualsevol altra assignatura de les que duen a terme a l’Institut, per tant les normes de convivència i comportament són les mateixes.
PREUS SOCIS PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Per classes setmanals d’1 hora i mitja:
Per classes setmanals de 2 hores:
Per classes setmanals de 3 hores:

VOLEI

Quota mensual:
Quota mensual:
Quota mensual:

24€ (Sense competició)
---------------------30€ (Sense competició)

ANGLÈS, FRANCS, ALEMANY, FIRST, REPASSEM
29 € (Competició)
------------------35 € (Competició)

29 €
34 €
-------------------

Els preus indicats són per als socis de l’AMPA (per a ser soci es paga una quota anual de 25 euros per família).
EN CAS DE NO SER SOCI S’INCREMENTARÀ EL REBUT CADA MES 10€ PER ACTIVITAT.

•

La inscripció és anual i es cobrarà en 9 mensualitats d’octubre a meitat de juny (en el rebut del mes d’octubre s’inclourà, l’import de la matricula, 10€ més i el mes de juny només es facturarà
meitat de més).
Totes les activitats tenen un límit de places i es respectarà rigorosament l’ordre d’arribada de la inscripció. En el cas de no arribar a un mínim d’alumnes en alguna de les activitats, aquesta s’anul·larà

•

i s’informarà oportunament a la família.
El fet d’inscriure el seu fill/a en aquestes activitats implica el compromís d’assistir-hi.

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

16.00 a
17.30 h

 Grup nou de voleibol
 Voleibol Juvenil (Batx)

 Voleibol Cadet (3r i 4t d’ESO)

 Anglès (1r a 3r d’ESO)
 Voleibol Juvenil (Batx)

 Anglès (4t i Batx).
 Alemany nivell 1
 Francès nivell 1
 Voleibol Cadet (3r i 4t d’ESO)

 Grup nou de voleibol
 Voleibol Infantil (1r i 2n d’ESO)

16.00 a
17.00 h

 Repassem 1r i 2n d'ESO mates

 Repassem 1r i 2n d'ESO

 Repassem 1r i 2n

 Repassem 1r i 2n d'ESO

Llengües i socials

d'ESO mates

Llengües i socials

16.00 a
18.00 h

 Voleibol Infantil (1r i 2n

17.00 a
18.30 h

17.00 a
18.00 h

d’ESO)

 Repassem 3r i 4t d'ESO mates i

 Repassem 3r i 4t d'ESO

 Repassem 3r i 4t

 Repassem 3r i 4t d'ESO

ciències

Llengües, socials

d'ESO mates i ciències

Llengües, socials

17.30 a
18.30 h

 Francès nivell 2
 Alemany nivell 2

17.30 a
19.00 h

Preparació First

17.30 a
19.00 h


Preparació First

L’horari de l’AMPA : Dimarts i dijous de 12.30 h a 14.30 h i els dimecres de 16 h a 18 h. Telèfon: 93 795 47 63. Correu: ampaiescanet@gmail.com

