
Fora d’Hores            AMPA Escola Els Aigüerols      

   

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

Sol·licito plaça de la següent activitat per al meu/va fill/a durant el curs escolar 2017-18 

Activitat Grup Dies Preu Mensual X 

Futbol 1r-2n Dilluns – Dimecres 
(16:30 a 17:45h.) 

20,50€  

Futbol 3r   a  6è Dilluns – Dimecres 
(16:30 a 17:45h.) 

20,50€  

Patinatge P4  a  6è Dimarts - Dijous 
(16:30 a 17:45h.) 

20,50€  

Escacs 1r-6è Dijous 
(16:30 a 17:45h.) 

15,00€  

Comic 1r-6è Divendres 
(16:30 a 17:45h.) 

19,50€  

Teatre P4-P5 Dilluns 
(16:30 a 17:45h.) 

19,50€  

Teatre 1r- 6è Dimecres 
(16:30 a 17:45h.) 

19,50€  

 
Dades de l’alumne/a: 

Nom: ........................................................................................................................ ..................................... 

Cognoms: .................................................................................... ................................................................. 

Curs: ......................................................................... Nº Targeta Sanitària:........................ ................. 

Telèfon mare: ...................................................... Telèfon pare: .......................................... ................ 

Accepto que l’empresa Fora d’Hores realitzi el cobrament de les quotes corresponents a l’activitat 
escollida (marcar l'opció). 
 
Mensual   
 trimestral 
 
  
 
 
 
Dades del titular del compte: 

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

DNI: ........................................................................ Mail:........................................................................... 

Data: ....................................................................................................................... ...................................... 
 
Signatura del pare/mare/tutor 
 
 

Codi Entitat Codi Oficina Dígit control Número de compte IBAN 

 

Als efectes del que disposa la Llei de Protecció de Dades de carácter personal (Llei orgánica  15/1999 de 13 de desembre).  Us  informem que les dades que ens facilitin en aquest 

formulari serán incorporades a la base de dades general de Fora d’Hores. Aquestes dades ens facilliten  voluntariament per poder participar en els nostres serveis i activitats. 

Així mateix us informem que durant les activitats Fora d’Hores  pot realitzar reportatges de carácter fotogràfic i audiovisual de les activitats i serveis  que li són propis, la qual 

cosa consentiu. 

 



 Fora d’Hores                                                AMPA Escola Els Aigüerols       

                                                                                    
 

FULL INFORMATIU 
Estimades famílies, us comuniquem que l’AMPA de l’escola Els Aigüerols juntament amb l’empresa Fora 
d’Hores realitzaran i gestionaran les activitats extraescolars per al curs 2017/18. 
L’objectiu principal és aconseguir que el temps extra sigui més agradable per als alumnes al mateix temps que 
tenen un aprenentatge constructiu. 
 
INSCRIPCIONS I BAIXES 

LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COMENCEN EL 02 D’OCTUBRE 
Per inscriure els vostres fills/es s’ha d’omplir el full d’inscripció amb les dades de l’alumne i les preferències 
de les activitats escollides segons annex. 
Per donar-se de baixa durant el curs ho han de comunicar  per escrit al coordinador abans del dia 20 de cada 
mes, per tal de no fer efectiu el cobrament del següent rebut. 
 
NOTES D’INTERÈS 
La quota de les activitats serà fixa per a tots els mesos, inclosos els que tenen festa (Nadal, Setmana 
Santa...) 
Fora d’Hores cobrarà la quota de l’1 al 5 de cada mes. 
En cas de devolució se li afegirà un cost per devolució de 4€ per rebut. 
L’alumne amb 2 mesos de rebuts pendents NO podrà continuar fent l’activitat fins que liquidin les quotes. 
Per als entrenaments de futbol cal portar la samarreta de l'equipació. 
 
FORMES DE PAGAMENT 
El pagament es pot fer mensual o trimestral, excepte l'activitat de piscina que s'ha de fer anual, el primer 
mes de començar l'activitat. 
Es pot triar entre les següents modalitats: 

● Per transferència o ingrés directe. Posant el nom i activitat del nen/a. (El número de compte cal 
demanar al coordinador de les activitats).  

● Domiciliar el pagament omplint l’annex corresponent (els rebuts retornats es reenviaran incrementats 
en el cost per la seva devolució). 

 
TENS ALGUN DUBTE? 
Podeu consultar qualsevol dubte trucant al telèfon d’oficina:   
 935.744.155 / 659.704.083  
 
 
Mail: paqui.foradhores@hotmail.es 
 
També pots consultar la nostra web i facebook. 

www.foradhores.com   www.facebook.com 

 
. 
 

ENTREGAR INSCRIPCIÓ DEL 12 AL 22 DE SETEMBRE 
 
 

   

mailto:paqui.foradhores@hotmail.es
http://www.foradhores.com/

