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EXTRAESCOLARS 2018/2019       DADES L’ALUMNE/A 

 

Nom: 

 

Cognoms: 

 

Curs: 

 

Data naixement: 
 

DADES PARE-MARE-TUTOR/A 

 

Nom: 

 

Cognoms: 

 

DNI: 

 

Telèfon 1: 

 

Telèfon 2: 

 

Correu electrònic: 

 Qui està autoritzat per a recollir el nen/a? 

 

Nom i cognom: 

 

   Relació parentiu: 

 

 
Nom i cognom: 

 

   Relació parentiu: 

 

Nom i cognom: 

 

   Relació parentiu: 

TITULAR COMPTE BANCARI 

 

Nom i cognoms:  DNI:  

NÚMERO DE COMPTE - IBAN 

E S   -     -     -     -     -     

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES (encercleu l’opció que correspongui) 
Donat 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, TEDI GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS demana el consentiment als pares o 

tutors legals per a la captació d’imatges dels seus fills/es durant les activitats, en les que aquests/es siguin clarament identificables i per a què, 

posteriorment, puguin ser publicades en documents i webs del centre.  

SI AUTORITZO                                                                                                                         NO AUTORITZO                                                                                                                                                            

Encercleu en aquest quadre les activitats a les que voleu inscriure al vostre fill/a. 

 INFANTIL  

 PRIMARIA  
 ESO  



ACTIVITAT PREU INFANTIL PREU PRIMARIA PREU ESO

ART ATTACK EN ANGLÈS 25€/MES 25€/MES 25€/MES

ANGLÈS 29,5€/MES 33€/MES 35€/MES

EDUCACHEF 36€/MES 40€/MES 40€/MES

Els nens i nenes han de portar un berenar saludable per menjar abans de 
l’extraescolar.

Els participants han de portar roba adequada per l’activitat que 
realitzaran. 

En Art Attack Infantil haurien de portar una bata el primer dia.

El cobrament de les extraescolars és realitzarà de manera mensual (de l’1 
al 5 del mes) mitjançant una domiciliació bancaria. 

En el cas de que un rebut sigui retornat la família haurà d’abonar 4€
addicionals en concepte de despeses bancaries.

Si un rebut retornat no s’abona en el termini establert  de 2 mesos el 
participant no podrà continuar l’extraescolar.

Els participants que tenen un  rebut pendent (curs anteriors)  no podran 
apuntar-se  fins que abonin l’import pendent.

Reunió informativa el 
dimarts 2/10/2018 a 
les 18:00 a l’escola.

TEATRE MUSICAL 25€/MES 25€/MES 25€/MES
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