
 

FULL D'INSCRIPCIÓ LUDOTARDES 

DEL 10 AL 21 DE JUNY DE 2019 

 

L’AMPA Mas Clariana us ofereix la possibilitat d’acollir els vostres fills/es al servei 

de ludotardes  de 15 h a 17:00h o de 15:00 a 18:00h durant el mes juny.  

·  PREU SOCIS DE 15:00H A 17:00H: 
* Preu del 10 al 21 juny: 40 €  
* Preu per setmana: 22 €  
* Preu per dia: 7 €  
 

· PREU SOCIS DE 15:00H A 18:00H: 
* Preu del 10 al 21 juny: 51 €  
* Preu per setmana: 29 €  
* Preu per dia: 10 €  
 

·  PREU NO SOCIS DE 15:00h a 17:00h 

* Preu del 10 al 21 juny: 45 €  
* Preu per setmana: 27 €  
* Preu per dia:  12 €  
 

· PREU NO SOCIS AFEGIR DE 15:00h a 18:00h. 
* Preu del 10 al 21 juny: 56 €  
* Preu per setmana: 34 €  
* Preu per dia:  15 €  
 
TRIEU LA FORMA DE PAGAMENT: 

 al compte IBAN: ES18 0182 0250 2902 0032 3821 o 

pagament amb targeta a l’oficina de l’AMPA del dia 13 al 31 de maig . 

de l’AMPA o l’adjuntaré al correu electrònic. 

 

No s’acceptarà cap inscripció sense comprovant de pagament i  sense el full 

d’inscripció degudament emplenat. Els alumnes que no hagin realitzat cap 

activitat extraescolar o acollida durant aquest curs, HAURAN DE PAGAR 5€ 

EN CONCEPTE D’ASSEGURANÇA  



DADES DE L’ALUMNE 

 

Nom i cognoms de l’alumne: 

 …..........…………….............…................................................. 

Curs:....…........... 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor: 

 …........…………………….….…………..….........................……………. 

DNI:…...….......... 

Telèfons  de contacte…...........................................……………............ 

Persona/es autoritzada/es a recollir el nen/a:  

.………………..................................................................……............... 

Malalties, al·lèrgies, etc. a destacar: 

........................................................................…………........................ 

Dies que portareu els vostres fills/filles a les ludotardes: 

□10  □11  □12  □13  □14 

□17  □18  □19  □20  □21 

Horari: 

□De 15:00 hores a 17:00 hores 

□De 15:00 hores a 18:00 hores 

 

Autorització drets d'imatge:  □SÍ  o □NO 

 

El sotasignat/a declara que les dades facilitades mitjançant aquest qüestionari són 

certes, i assumeix la responsabilitat de mantenir-les actualitzades en tot moment. 

Per a modificar o ampliar les dades facilitades només caldrà comunicar-les enviant 

un correu electrònic a l'AMPA (info@ampamasclariana.com). 

 
 

Lloc i data:      Nom, cognoms i signatura: 

 


