
…………………………………………………………………. (nom i cognoms), com a …………………… (pare/mare/tutor), 
autoritzo als alumnes indicats a la fitxa a fer les activitats extraescolars senyalades, i a que l’AMPA em 
passi pel mateix numero de compte indicat a la fitxa de soci de l’AMPA els corresponents rebuts mensuals 
d’octubre a juny. Em comprometo a comunicar qualsevol canvi de dades o la possible baixa de l’activitat 
abans del dia 25 (activitats musicals abans del dia 20), per tal que sigui efectiu el mes següent. 
 
 
Signatura del pare/mare/tutor:     Data: 
 

 

  
FITXA INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

CURS 2016-2017 

 

Només es poden inscriure a extraescolars els socis de l’AMPA. 
 
INSTRUCCIONS:  Marqueu amb una creu les activitats on voleu inscriure els vostres fills. 

Lliureu a l’Agustí o a la bústia de l’AMPA, juntament amb l’enquesta per noves 
extraescolars i la fotocòpia de la tarjeta sanitària, abans del dia 15 de juny.  

El dia 17 de juny penjarem els llistats definitius dels grups que surten. 

Per informació més detallada d’aquestes activitats, consulteu el bloc: 

http://ampamarbella.org/extraescolars 

INFANTILS NOM Fill 1 / CURS NOM Fill 2 / CURS NOM Fill 3 / CURS 

ACTIVITAT  PREU**    

Acollida  Consulteu bloc    

Bàsquet 
 

33€ (3r a 6è) 
 15€ (1r i 2n) 

   

Escacs 24€    

Karate 24€    

Piscina 
(preu trimestral) 

70€ Infantil 

47€ Primària 
   

Pre-esport 24€    

Robòtica FLL 24€    

Street Dance 24€    

Teatre musical 24€    

Musica P4 29€    

Roda instruments  P5 31€    

Lleng. musical 26€    

Instrument 
49€ 1/2h 

69€ 3/4h 

89€ 1h 

Indiqueu quin 
instrument i temps 

Indiqueu quin 
instrument i temps 

Indiqueu quin 
instrument i temps 

Combo 19€    
 

FAMILIARS PREU** NOM Fills / CURS NOM I COGNOM Pare, Mare o Familiar 

Juguem Pares  5€   

Musica P3 29€   

 
 ATENCIÓ:  La disponibilitat de grups varia en funció del nombre d’alumnes inscrits. 
  Les activitats seran d’octubre a juny, excepte les musicals que comencen al setembre. 

**Tots els preus són orientatius i poden variar en funció del número de nens inscrits. 

ADULTS PREU** 
NOM I COGNOM 

Mare 
NOM I COGNOM 

Pare 
NOM I COGNOM 

Familiar 

Bàsquet adults gratuït    
Condicionam. físic  24€    

Córrer adults gratuït    

Zumba adults 24€    

 
 

   


