ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
FULL INSCRIPCIÓ CURS 2020/21
Llegiu bé el full, ompliu i signeu-lo.

DADES DE L’ALUMNE
Nom i cognom del nen/a:

Curs:

Adreça familiar completa:

NIF/NIE/Passaport:
Núm. Targeta Sanitària (obligatori)

Codi postal i població:

Data naixement:

Nom de la mare/pare/tutor/a:

Correu electrònic:

Telèfons de contacte:

Soci de l’AMPA ESCOLA EL TURONET
SI

NO

En el cas de no estudiar al Turonet indicar l’escola
on estudia:

Autoritzacions:
PARTICIPACIÓ

IMATGE

MARXAR SOL A
CASA
ATENCIÓ MÈDICA

MEDICAMENTS

PUBLICACIÓ DE
DADES

Autoritzo el/la meu/va fill/a a participar en totes les activitats
que es realitzin durant LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS a
l’Escola
Autoritzo els/les monitors/es de les ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS a poder fer fotografies o enregistrar vídeos on
aparegui la imatge del meu fill/a i després poder publicar-les
en els mitjans audiovisuals de l’AMPA i/o l’Escola
Autoritzo el/la meu/va fill/a a marxar sol/a de l’Escola un cop
finalitzada l’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR.
Autoritzo totes les decisions medicoquirúrgiques que calgui
adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa
pertinent.
Autoritzo els/les monitors/es de les ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS a subministrar els medicaments en les dosis i
temps que s’escaiguin sempre i quan porti adjunta la
informació, el medicament i la recepta mèdica.
Autoritzo l’AFA publicar les dades personals d’aquest full per
informar mitjançant els medis oportuns de l’estat de la
inscripció a les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

Dades bancàries
Nom de l’entitat
Banc Sabadell

Nom del titular del compte:
Laia Prat Garcia

NIF del titular del compte:
43456485D

Número de compte IBAN
E

S

Adreça de l’entitat:

Signatura del titular del compte:

Com a TITULAR del compte, autoritzo que les empreses responsables de la gestió de les activitats
extraescolars a les que inscric el meu fil / la meva filla a través d’aquest formulari carreguin els
imports corresponents als rebut d’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020/21

Dades de salut alumne
Si el vostre fill/a pateix algun problema de salut, discapacitat o similar o necessita algun tipus
d’atenció especial que calgui tenir en consideració pel seu bé i/ o del desenvolupament de l’activitat
l’heu de comunicar als responsables de dur a terme l’activitat.

Normativa
•
Cal ser soci de l’AFA per inscriure’s a una activitat o servei de l’AMPA. El full d’associació el podeu
demanar al correu: afaturonet@gmail.com
•

S’ha d’estar al dia dels pagaments per inscriure’s

•
Per poder gaudir de les activitats de migdia caldrà que els alumnes es quedin a dinar a l’escola com a
mínim el dia de l’activitat.
•
o

INSCRIPCIÓ:
Cal omplir totes les dades d’aquest full per inscrit, signar-lo i enviar-lo via correu electrònic a cada
vocalia:
▪ Handbol: turonethandbol@gmail.com
• Escacs: turonetescacs@gmail.com
▪ Anglès: idiomesturonet@gmail.com
▪ Zumba: turonetzumba@gmail.com

o

El pagament de la matricula es realitzarà via entrapolis al link:
http://entrapol.is/E5b3M

o
o
o

El preu d’inscripció no es retornarà en cas que us esborreu de l’activitat.
Els preus finals i les activitats que es puguin dur a terme dependran del nombre final d’inscrits.
Totes les activitats estan subjectes a un mínim de nens per grup, i a un màxim en alguna d’elles. En cas
de superar les places disponibles, es decidirà per ordre d’inscripció.
En cas d’haver-hi alguna activitat que per excés de demanda de places quedin nens en llista
d’espera, se seguirà un control d’assistència per tal de poder oferir aquesta plaça novament a un altre
alumne.

o

•
PREUS, QUOTES I COBRAMENTS: Els preus i la matrícula apareixen al Quadre d’activitats
extraescolars. L’activitat es cobra via domiciliació bancària.
•
BAIXES: Per donar-se de baixa cal avisar per escrit a la vocalia amb còpia a l’AFA almenys 15 dies abans
de la següent quota. Un cop carregat un rebut, aquest no es retornarà. Si un nen o nena causa baixa durant el
transcurs del trimestre, aquest es cobrarà íntegre. Penseu que la baixa pot causar perjudici a la resta
d’inscrits, en aquests cassos es cobrarà la quota íntegra. Si el nombre de baixes impedís la viabilitat de
l’activitat, es comunicarà les famílies inscrites per trobar solucions conjuntes o decidir l’anul·lació de
l’activitat.
La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes condicions. S’han establert aquestes condicions pel garantir el
correcte desenvolupament de totes les activitats. Qualsevol incidència cal comunicar-la
a la vocalia corresponent. Recordeu que disposeu també del correu afaturonet@gmail.com

MARQUEU LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLLIDES:

Serveis extraescolars de migdia
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Escacs
(13-14h 3er a 6è) (*)

Escacs
(14-15h 1er a 2n) (*)

Serveis extraescolars de tarda
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Iniciació a
l’esport

Handbol
Benjamins

Iniciació a
l’esport

(16:45-18:15h
P3 a P5)

(17-18:30h
3er i 4art)
Poliesportiu

(16:45-18:15h
P3 a P5)

Iniciació a
l’handbol

Handbol
Alevins

Iniciació a
l’handbol

(16:45-18:15h
1er i 2on)

(17-18:30h
5è i 6è)
Poliesportiu

(16:45-18:15h
1er i 2on)

Anglès Grans
(16:45-18:15h) 5è i 6è

Handbol Alevins
(17-18:30h
5è i 6è) Poliesportiu (*)

Iniciació Dansa
(P3 a P5)

(16:45-18:15h
1er a 6è)

(16:45-18:15h

Zumba
(16:45-18:15h
1er a 6è)

(16:45-18:15h
1er a 6è)

Anglès Grans

Divendres

(17-18:30h
3er i 4art) Poliesportiu (**)

Iniciació
Dansa (P3 a P5)
Zumba

(16:45-18:15h) 3r i 4t

Dijous

Handbol Benjamins

Anglès Grans

Anglès Petits

(16:45-18:15h) 3r
i 4t

(16:45-18:15h) P4 i P5

Anglès Grans

(16:45-18:15h) 1r i 2n

Anglès Petits

(16:45-18:15h) 5è
i 6è
(*) Els grups es formaran dependent del nº de inscrits. Es notificarà a les famílies si finalment realitzaran l’activitat
en el grup de dimarts o de dimecres.
(**) alguns dies de 17h a 19:00h

