
                                                                    
                                                                                        
                                   

 
FULL D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 

(de P4 a 6è) 
 

DADES DE L’INFANT: 
   

1er. COGNOM: 2on. COGNOM:  

NOM:   CURS: 

DATA DE NAIXEMENT:  EDAT:   SEXE (H / D):  

ADREÇA:  

POBLACIÓ:   CODI POSTAL:  

CORREU ELECTRÒNIC (e-mail):   

NOM PARE / MARE:  

TELÈFONS DE CONTACTE (Indicar telèfon, nom i parentesc):  
 
Nom:                                                   Parentesc:                                        Telèfon:  
Nom:                                                   Parentesc:                                        Telèfon:  
 

NÚMERO DE COMPTE (DOMICILIACIÓ DE REBUTS) 
 
IBAN: __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ 

 
 
DADES DE L’ACTIVITAT QUE  VOL REALITZAR:      Marqueu amb una X l’opció / opcions  que voleu: 
                               

GESTIÓ REBUT ACTIVITAT IMPORT 
Marqueu 
amb una X 

7 i TRIA 
Bàsquet Lima Horta (6 a 12 anys)                             

(Dilluns i Dimecres de 16:30 a 18:15h) 
96,4 €/ Trimestre  

7 i TRIA 
Bàsquet Lima Horta (6 a 12 anys)                             

(Dilluns de 16:30 a 18;15h) 
48,2 €/ Trimestre  

7 i TRIA 
Bàsquet Lima Horta (6 a 12 anys)                             

(Dimecres de 16:30 a 18:15h) 
48,2 €/ Trimestre  

7 i TRIA 
Piscina SAFA Horta 

(Dimarts de 16:30 a 18h) 
96,4 €/ Trimestre  

7 i TRIA 
Teatre  

(Dimecres de 16:30 a 18 h) 
75 €/ Trimestre  

7 i TRIA 
Taller de Circ 

(Dimarts de 16:30 a 18h) 
75 €/ Trimestre  

7 i TRIA 
Taller de Circ 

(Dimecres de 16:30 a 18h) 
75 €/ Trimestre  

Club Futbol Sala 
Horta 

Futbol (6 a 12 anys)                             
(Dimarts o Dijous de 16:30 a 18h) 

1 dia 63 €/ Trimestre  

Club Futbol Sala 
Horta 

Futbol (6 a 12 anys)                             
(Dimarts i dijous de 16:30 a 18h) 

2 dies 93 €/ 
Trimestre 

 

 

 L’activitat de Circ només es realitzarà un dels dos dies, en funció del dia que hi hagi més inscripcions 

LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS QUEDARÀ SUBJECTE A QUE HI HAGI EL QUÒRUM MÍNIM 
NECESSARI D’INFANTS 

INSCRIPCIONS FINS DIMECRES 25/09  
A SECRETARIA (IRENE) 



 
Per a les activitats esportives es poden sol·licitar els ajuts de l’Ajuntament de Barcelona per a la pràctica de 
l’esport fora de l’horari lectiu. S’ha de tramitar directament amb les entitats organitzadores de cada activitat. 
Termini presentació a l’Ajuntament fins el 11/10/19. 
 
FORMA DE PAGAMENT: 
 
L’entitat gestora especificada al quadre anterior, emetrà un rebut segons el preu de l’activitat sel·leccionada, al 
compte bancari facilitat a dalt. Si es deixa de pagar algun rebut, l’alumne no podrà fer ús del servei  fins que 
no es regularitzi la situació.  

El servei de berenar està inclòs en el preu de les activitats excepte a Futbol perquè no dóna temps de berenar a l’escola. 

  

 INFORMACIÓ SANITÀRIA BÀSICA 

 
És al·lèrgic?                              SÍ                         NO   
 
A què és al·lèrgic? 
 

 
Detalleu altres aspectes de l’infant que calgui tenir en compte a l’hora de fer l’activitat 
 

 
AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A 

 
En/Na: 

 
amb DNI (o passaport):                                                   

 
autoritza al seu fill/filla: 

 
a assistir a l'activitat sol·licitada, sota les condicions d’inscripció establertes i un cop fet el pagament.  

Fa extensiva aquesta autorització a l’entitat gestora del rebut a abonar al compte bancari indicat, del qual sóc titular, els rebuts que siguin 
presentats al cobrament, constituent, la present una autorització expressa als efectes del que estableix la Llei 16/2009 de 13 de novembre de 
serveis de pagament).  

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de 2018 l’informem que les dades personals consignades 
en aquest document són incorporades en fitxers titularitat de l’Ampa de l’Escola Heura i de l’entitat gestora de l’activitat amb l’única finalitat de 
gestionar els serveis que s’ofereixen. L’AMPA i l’entitat gestora es comprometen a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i 
confidencialitat. 

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar, i pel Reglament General de Protecció de Dades de 2018, el sotasignant autoritza a l’Ampa i a l’Escola Heura Barcelona a 
enregistrar la imatge del seu fill/filla i publicar-la de forma identificable, en les fotografies i/o gravacions corresponents que es puguin fer a 
l’activitat, i que s’exposin públicament en els mitjans web de l’Ampa Escola Heura i el web de l’Escola Heura , això com a les xarxes socials 
(facebook, twitter, etc.) únicament per a fins informatius i de promoció de les activitats. 
 
     SI / NO  
 
 

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades que contempla la Llei dirigint-se mitjançant 
comunicació escrita a l’Ampa de l’Escola Heura carrer Can Pujolet 5, 08032 Barcelona, o bé per correu electrònic a (afaheura@gmail.com) o 
a la Secretaria de l’Escola (Irene). 

 
                                        ,          de                         de 2019 

 
 

 
 

Signatura de la persona que autoritza 


