
Inscripció activitats extraescolars curs 2021/22     

 

 Horari de l’AMPA: Dimarts i dijous de 9:30 h a 11:30 h i els dimecres de 16 h a 18h.  

 Telèfon: 93 795 47 63  

 Correu: ampaiescanet@gmail.com 

 Web: www.ampaiescanet.com 

DADES DE L’ALUMNE/A        CURS______________       
 

Nom:______________________ 1r Cognom:______________________2n Cognom_____________________________ 

 

Nom del pare, mare o tutor/a:_______________________________________________________________________ 
 
Correu electrònic: __________________________________ Telèfons de  contacte: ____________________________ 
 
Rebut domiciliat al número de compte bancari que s’indica a continuació: 

 

Nom Titular Compte: _____________________________________  Signatura: _______________________  
 
Número de compte:   ES  ___________________________________________________________________________ 

 

Horari activitats extraescolars  

 Extraescolar de vòlei: 

 Grup nou (1r ESO): Dimecres de 17:30 a 19h i divendres de 16 a 17.30h 

 Infantil (2n ESO): Dilluns i dimecres de 16 a 17.30h 

 Cadet 3r (3r ESO): Dimarts i dijous de 16 a 17.30h 

 Cadet 4t i batx.: Dimarts i dijous de 17:30 a 19h 

 

 Dansa Urbana: Dimarts i/o dimecres de 17 a 18h. A concretar dia (1h/setmana) 

 

 Dansa Contemporània: Dimarts i/o dimecres de 17 a 18h. A concretar dia (1h/setmana) 

 

 Teatre: Dimecres de 15:45 a 16:45h   

 

 Taller Podcast de ràdio: Dimarts i dimecres de 16 a 17h 

 

A l’espera de confirmar horaris: 

 Anglès:  
 Anglès nivell 1 (1r a 3r d’ESO) 

 Anglès nivell 2 (4t d’ESO i batx.) 

 

  Francès 

  Alemany 

  Taekwondo 

  Repàs general          

 

 Altres propostes: ......................................................... 
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 Horari de l’AMPA: Dimarts i dijous de 9:30 h a 11:30 h i els dimecres de 16 h a 18h.  

 Telèfon: 93 795 47 63  

 Correu: ampaiescanet@gmail.com 

 Web: www.ampaiescanet.com 

AUTORITZACIÓ DE FOTOGRAFIES 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. 
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 o passaport número ____________________, 
com a pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a_____________________________________________________, dono la 
meva autorització per a que aquest/a alumne/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats extraescolars 
i/o altres organitzades per l’AMPA.  
 
  
Signatura del pare, mare o tutors legals: _______________________________________________ 
 
 
 Canet de Mar,  _________ de __________________ 202__ 

 

TARIFES:  

Preus per a 
SOCIS 

VOLEI (sense 
competició) 

VOLEI 
(competició) 

LLENGÜES, 
REPÀS,... 

T.Podcast 
Ràdio 

Teatre Danses 

Classe set.: 1 
hora 

------------------ ------------------ --------- ---------------  20€ 20€ 

Classe set. : 1h 
i Mitja 

24€ 31€ 24€ --------------- --------- --------- 

Classe set. : 2 
hores 

------------------ ------------------- --------- 30€ --------- 30€ 

Classe set. : 3 
hores 

30 € 37€ -------- -------------- --------- --------- 

 

 VOLEI: En la primera mensualitat es carregarà el cost de 15 € per l’assegurança.  

             Aquesta assegurança també serveix per a poder competir. 

 Els preus indicats són per als socis de l’AMPA (per a ser soci es paga una quota anual de 30 euros per família). 

 EN CAS DE NO SER SOCI S’INCREMENTARÀ EL REBUT CADA MES 10€ PER ACTIVITAT. 

 En el primer rebut es passarà un càrrec de 10€ en concepte de matrícula. 
 En cas de devolució de la domiciliació, l’interessat/da es farà càrrec de totes les comissions i despeses bancàries. 

 

 


