
Horari

17:45 a 18:45 Batukada

19:00 a 20:30 Teatre

20:00 a 21:00 Patinatge Zumba Futbol Ioga

Signat: Data:

Patinatge: 

Teatre:

Zumba:

Futbol:

Ioga: 

Batukada:

FITXA D'INSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PARES i MARES

NOM I COGNOMS (PARE, MARE, TUTOR, TIET, TIETA,…):

Per omplir la butlleta d'inscripció posa una creu al quadrat del costat de l'activitat. 

CURS 2017/18

NOM I COGNOMS  DE L'ALUMNE (CURS):

En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les vostres  dades  seran incorporades i es tractaran en el fitxer “Registre associats” del 

qual és responsable l’AMPA Escola Pere IV amb la finalitat del registre d’associats per a la gestió de les activitats, la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació, difusió i comunicació xarxes 

socials, donant el vostre consentiment per a que puguin ser cedides i tractades per les empreses que realitzen les activitats per compte de l’associació. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar les vostres dades i oposar-vos al seu 

tractament, en les condicions previstes en la normativa vigent o emplenant i signant la sol•licitud que trobareu al bloc de l’associació http://ampa.pereiv.cat/ mitjançant un correu ordinari a l’adreça carrer Bilbao, 103-117 08005 

Barcelona o per correu electrònic a ampa.secretaria@pereiv.cat afegint en qualsevol cas fotocopia del D.N.I de la persona interessada.

La cancel•lació de les dades impossibilita l’alta com a soci a l’associació.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Cada dimecres s'obre el pati perquè els pares i mares que ho vulguin puguin juntar-se i fer un partit. No cal apuntar-vos. Passeu 

directament qualsevol dimecres i allà els trobareu.

25€ / mes. Els professors de Babyiogui ens posaran en forma el nostre cos i la nostra ment.

1 persona: 20€/mes; 2 (adults o nens): 25€/mes; 3 o més (adults o nens): 30€/mes. Després d'una dura setmana, Brincadeira ens 

proposa oblidar-se dels mal de caps i tocar una estona els timbals.

Núm. De compte (IBAN):

Nom, cognoms i DNI:

15,50€/mes. En Salva de CET10 que a tants dels nostres fills ha ensenyat a patinar, ara ho intentarà amb nosaltres. 

Es començarà patinant al pati de l'escola i un cop estiguem preparats sortirem pel barri.

15€ / mes. Professors de Alocubano ens fan moure el cos per mantenir-nos en forma.

ACTIVITATS

20€ / mes. La María ens apropa a les arts escèniques. Si t'agrada el teatre, ja sigui actuant o estant entre vamvalines, no dubtis en 

apuntar-te.


