
            Full d’inscripció EXTRAESCOLARS 2020-2021

Preus Curs 2020-2021:

Escola de Bàsquet P5-1r-2n 30,00 €/mes + 15
matricula Escacs de 1r a 6è 18,00 €

Basquet 3r-6è 32,00 €/mes + 15
matricula Anglès de P3 a 6è 40,00 € + 20 € matrícula + llibre

Escola de futbol P5-1r-2n 30,00 €/mes + 15
matricula Acollida Matí 7,30 – 9,00 35,00 €

Futbol 3r-6è 32,00 €/mes + 15
matricula Acollida Matí 8,00 – 9,00 30,00 €

Patinatge 27,00 € Acollida Matí 8,30 – 9,00 22,00 €

Prejudo - Judo 30,00 € Acollida Tarda 16,30-17,00 22,00 €

Dansa Jazz 27,00 € Acollida Tarda  16,30-17,30 30,00 €

Iniciació a l'esport P3 i P4 20,00 €/mes + 15
matricula Acollida Tarda  16,30-18,00 35,00 €
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DADES PERSONALS

Nom i cognoms………………………………………………………………………………………………………………………….

Curs …………………………Nom mare ………………………………………………Telèfon …………………………………

Nom pare ……………………………………………………. Telèfon ………………………………………..

Altres familiars ……………………………………………. Telèfon ………………………………………..

DADES BANCÀRIES (només omplir en cas de canvi )

Nom de deutor ………………………………………………………………. NIF …………………………..

Número de compte (IBAN) ………………………………………………………………………………………..

Com a mare/pare/tutor vull inscriure al meu fill/filla a les següents extraescolars a partir de gener del 2021:

Marca l’activitat

Acollida -Aula estudi
Extraescolar

16.30 fins que comenci l'activitat
7,00 €/mes

Escola de Bàsquet (P5-1r-2n)

Bàsquet (3r-6è)

Escola de Futbol (P5-1r-2n)

Futbol (3r-6è)

Dansa Jazz (P3-1r)

Dansa Jazz (2n-6è)

Patinatge (P5-6è)

Prejudo (P3-P4-P5)

Judo (1r-6è)

Anglès (P3-6è)

Escacs (1r-6è)

Iniciació a l'esport P3 i  P4

Acollida Matí 7,30 – 9,00

Acollida Matí 8,00 – 9,00

Acollida Matí 8,30 – 9,00

Acollida Tarda 16,30-17,00

Acollida Tarda 16,30-17,30

Acollida Tarda 16,30-18,00
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I  NFORMACIÓ  SOBRE  PROTECCIÓ  DE  DADES  PERSONALS

RESPONSABLE:  AFA PARE POVEDA, Av. Vallcarca 220 08023 Barcelona ( BARCELONA ) ,  cif: G60038635 
afa.poveda@gmail.com. 

FINALITATS:  Inscripció a l'activitat; gestió de l'activitat; facturació i cobrament de l'activitat i tractament de les 
dades de salut (al·lèrgies, intoleràncies i sobre malalties) necessàries per a la prestació de servei. 

LEGITIMACIÓ:  execució de l'acord de prestació de serveis i consentiment de l'interessat.

DESTINATARIS:  entitats necessàries per a l'execució de l'activitat i entitats bancàries per al cobrament de 
quotes.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:  durant la vigència de l'acord de l'activitat; finalitzat l'acord es conservaran 
bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per a atendre possibles responsabilitats. 

DRETS: Pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades a les 

dades de contacte del responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar 

una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es)..

AUTORITZO EL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES :               [      ] SI        [      ] NO

Sr./Sra. ________________________________________________ amb DNI ______________________ 

pare/mare/tutor i/o representant legal de ____________________________________________ ____, 

autoritzo el tractament de les seves dades personals exclusivament per a la prestació dels serveis 

contractats i les finalitats indicades.

Data

Signatura 
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