
Inscripció activitats extraescolars 2016/2017                
Inici de les activitats dilluns 3 d’octubre 

SEC. D’INS. 
SUNSI MORA 

   

Ens podeu fer arribar el full d’inscripció, tant a l’adreça de correu electrònic: extraescolarsampasunsimora@gmail.com,  
com a la bústia de l’AMPA.  
 c/. Jaume Romagosa i Duran, 4  - 08360 Canet de Mar – Tel. Vocals extraescolars Silvia 639025131 i Gemma 667278151  

  

Data d’inscripció:                                  Nombre: 
 

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:___________________ 
 
 Núm. Entitat _________  Núm. Oficina _________Dígit Control _______Núm. Compte___________________________    

En cas de devolució de la domiciliació, l’interessat/da es farà càrrec de totes les comissions i despeses bancàries.  
 
 Matrícula  10 €  per alumne (és a dir un alumne es pot inscriure a les extraescolars que vulgui i només es passarà un 

càrrec de 10€ en concepte de matricula al 1r rebut) 
 Quota mensual per Socis :    23 € (classes setmanals d'1 hora i mitja), 28 € (classes setmanals de 2 hores) i 30€ (classes 

setmanals de 3 hores).  
 Quota mensual per NO Socis:  29 € (classes setmanals d'1hora i mitja), 34 € (classes setmanals de 2 hores) i 36 € 

(classes setmanals de 3 hores).  
 Quota per al CLUB DE LECTURA, 16€, pagament únic. Segon germà:11 €. 

 

 
OFERTA EXTRAESCOLARS DE LA SECCIÓ D’INSTITUT 

 ANGLÉS 1er i 2n d’ ESO. Dilluns de 15:15h a 16:45h  

 REFORÇ 3r i 4t d’ ESO.  Dilluns de 15:15h a 16:45h 

 URBAN DANCE. Dimarts de 15:30h a 17h  

 XINÈS 4t d’ ESO. Dimecres 15 a 16:30h 

 ANGLÉS 3r i 4t d’ ESO. Dimecres de 15:15h a 16:45h 

 MODELAR EN 3D. Dimecres de 15:15h a 16:45h  

 CLUB DE LECTURA. Dimecres de 16:00h a 17:00h 

 ALEMANY 3r I 4t d’ ESO. Dijous de 15:15h a 16:45h  

 REFORÇ 1er i 2n d’ ESO.   Dijous de 15:15h a 16:45h  

 MAQUILLATGE ARTÍSTIC. Divendres de 16:30h a 18:30h 
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Data d’inscripció:                                  Nombre: 
 

 
OFERTA EXTRAESCOLARS INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER  

 
 

 GRUP NOU VOLEIBOL (només un dia) Dilluns de 16.00h a 17.30h 

 TALLER DE CANT - Lluís Ferrer – Dilluns de 16.00h a 17.30h  

 TEATRE - Ferran Medina – dilluns de 16.00h a 18.00h 

 VOLEIBOL CADET - Meritxell Carrillo, Anna Tanganelli i Claudia Luna - dimarts i dijous de 16.00 h a 
17.30 h (3er i 4rt d’ESO) 

 TAEKWON-DO - Ramón i Diana Espinoza - dimarts i dijous de 17 a 18.30 h 

 ANGLÈS - Stephen Berrells - dimecres de 16.00 h a 17.30 h (Grup de 1r, 2n i 3r d’ESO) 

 FRANCÈS Nivell 2 - Anna Franquesa - dimecres de 16.00 h a 17.30 h (Grup de 1r, 2n d’ESO) 

 VOLEIBOL INFANTIL - Meritxell Carrillo, Anna Tanganelli i Claudia Luna – dimecres de 17.30 a 18.30h i 
divendres de 16.00 h a 17.00h (1r i 2n d’ESO))  

 ANGLÉS (Preparació First) – Stephen Berrells – dimecres de 17.30h a 19.30h (Grup 3r, 4rt E.S.O i 
Batx.) 

 ANGLÈS - Stephen Berrells - dijous de 16.00 h a 17.30 h (Grup de 4t d’ESO i BATXILLERAT) 

 ALEMANY Nivell 1 - Victoria García Oehl - dijous de 16.00 h a 17.30 h 

 FRANCÈS Nivell 1 – Anna Franquesa - dijous de 16.00 h a 17.30 h (Grup de 1r, 2n d’ESO) 

 ALEMANY Nivell 2 - Victoria García Oehl - dijous de 17.30 h a 19.00 h 
 
 
 

- dissabtes al matí (el rebut mensual de l’activitat s’incrementarà 5€ i el carnet de 
la federació té un cost de 12€) S’ha de portar una foto carnet i fotocopia de la targeta sanitària.  

 
mnes de 1r, 2n d’ESO i de 6è de les escoles adscrites, amb 

aptituds i interès per aprofundir en les matemàtiques. Si vols rebre informació posa una creu. 
 
 

 
NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
 

• La inscripció és anual i es cobrarà en 9 mensualitats d’octubre a juny (en el rebut del mes d’octubre 
s’inclourà l’import de la matrícula, 10€ més).  

 
• Totes les activitats tenen un límit de places i es respectarà rigorosament l’ordre d’arribada de la inscripció. 

En el cas de no arribar a un mínim d’alumnes en alguna de les activitats, aquesta s’anul·larà i s’informarà 
oportunament a la família. 

 
• El fet d’inscriure el seu fill/a a aquestes activitats implica el compromís d’assistir-hi. 
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Data d’inscripció:                                  Nombre: 
 

 
• En el cas que algun dia, circumstancialment, el vostre fill/a no pogués participar a l’activitat extraescolar cal 

comunicar-ho a l’AMPA. 
 

• Les possibles baixes s'han de comunicar per avançat a l'AMPA per tal de considerar-se efectives, cal avisar 
formalment 15 dies abans de la data de cobrament de la següent quota mensual, mitjançant el correu 
electrònic extraescolarsampasunsimora@gmail.com o als telf: Silvia 639025131, Gemma 667278151..  

 
Les activitats extraescolars són tant importants com qualsevol altre assignatura de les que duen a terme a 
l’Institut, per tant les normes de convivència i comportament són les mateixes. 
 

 
 
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  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 núm.________________________________________, com a pare/ mare o tutor/a legal de 
 
l’alumne/a ______________________________________, dono la meva autorització perquè 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 __________________ 2016 
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