
Benvolguts pares, benvolgudes mares, 

S’acaba el curs i des de l’AMPA comença la preparació de les activitats 
extraescolars per al proper curs 2017-2018. És per això que us adjuntem les 
indicacions i la sol·licitud per poder dur a terme l’organització de dites 
activitats. 

Aquesta sol·licitud és per fer la reserva de plaça a les activitats extraescolars. En els cas dels alumnes 
que ja n’estan fent en aquest curs acadèmic 2016-2017, es mantindran els horaris que estaven 
realitzant durant el mateix. Si, per qualsevol motiu, hagués un canvi d’horari s’avisarà amb la suficient 
antelació. 

S’abonaran 10 € per activitat en concepte de matrícula en el moment d’entregar aquesta sol·licitud 
que, únicament, es retornarà si l’activitat no fos duta a terme per part de l’organització. 

Per poder realitzar qualsevol activitat organitzada per l’AMPA, s’ha d’estar al corrent de pagament de 
les quotes de l’AMPA. 

Període d'inscripció: 

RENOVACIÓ (alumnes que continuaran a la mateixa activitat): Data límit d'entrega de la sol·licitud, 
dimarts 13 de juny de 2017 a la Recepció del Centre (Srta. Andrea, a partir de les 17:00 hores). 
IMPORTANT: En el cas de l’activitat de Guitarra, si no es formalitza la reserva de plaça abans del 13 de 
juny, es perdran els drets en els horaris que tenien establerts durant aquest any. Si rebem la sol·licitud 
de renovació fora d’aquest període, serà contemplada com a nova inscripció és a dir no es reservarà la 
plaça. Els alumnes que renovin activitat i a més estiguin interessats en realitzar alguna activitat com a 
nova inscripció hauran de realitzar dues inscripcions en els períodes indicats. 

NOVES INSCRIPCIONS (alumnes que faran l'activitat per primera vegada): Entrega de sol·licitud des 
del dimecres 14 de juny  fins al dijous 22 de juny de 2017. 

A partir del 27 de juny sortiran les llistes amb els admesos. 

Al setembre, si s'escau, s’informarà de les activitats amb places vacants i s'obrirà un nou termini 
d’inscripció.  

Al setembre es farà una sessió informativa per tal que us puguem explicar el detall de totes les 
activitats extraescolars que està portant l’AMPA.  

Si esteu interessats a l’ESCOLA de BÀSQUET els alumnes de P4 a 2n de primària, cal que formalitzeu, 
específicament, la inscripció que trobareu al final d’aquesta documentació. 

El cost de l’activitat es repartirà en tres quotes (Octubre, Gener, Abril). En cas de baixa de l’activitat cal 
sol·licitar-ho a la recepció del col·legi (Srta. Andrea, horari de 17:00 a 20:30 h) abans del dia 20 del mes 
anterior al del pagament de la quota (20 de setembre, 20 de desembre i 20 de març). En cas contrari 
s’abonarà el trimestre complet. No s’admetrà cap alta ni baixa fora d’aquest termini. 

El cost de l’activitat està calculat en base als inscrits aquest curs, qualsevol variació d’aquests farà que 
en la última quota es regularitzi l’import. 



Les activitats començaran el 2 d’octubre de 2017 i finalitzaran el 15 de juny de 2018. 

Cal realitzar una sol·licitud per persona amb l'activitat o activitats que es vulguin 
inscriure. Si us cal més sol·licituds, estaran disponibles a la recepció del col·legi (Srta. 
Andrea a partir de les 17.00 hores), o a la pàgina web de l’AMPA: www.ampasafa.org 

SOL·LICITUD DE RESERVA DE PLAÇA PER A  
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018 

 

ALUMNE/A:                                                                                                                                                  ______ 

CURS QUE REALITZARÀ EL PROPER ANY:  __                                                                                           _____ 

En cas d’activitat d’adult: Nom i cognoms  _______________________________________ 

 

NOM DEL PARE/MARE O TUTOR:                                                                                                                        . 

TELÈFON DE CONTACTE:                                                                                                                             . 

CORREU ELECTRÒNIC :                                                                                                                                . 

Si l’alumne té germà/ns germana/es  a l’escola, si us plau, indiqueu-ne el nom i curs:  

__________________________________________________________________________________ 

   Signatura i data: 

                                                                                                               . 

Per qualsevol consulta, dubte o aclariment podeu remetre un correu electrònic a: 
extraescolar@ampasafa.org 

 

AUTORITZACIÓ PER LA CAPTACIÓ I DIFUSIÓ DE LA IMATGE 

El Sr./a.___________________________________ amb DNI _______________, en nom i 
representació pròpia com a pare/mare/tutor legal de _____________________________________ 
presta el consentiment exprés i inequívoc per que la seva imatge pugui ser captada per l’AMPA SAFA 
Sant Andreu, i posteriorment poder ser publicada a la Web, en revistes o en qualsevol altre mitjà per 
part de l’entitat autoritzada. 

Tot això de conformitat amb la Llei 15/99, de Protecció de dades de caràcter personal i sent coneixedor 
de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’AMPA SAFA 
Sant Andreu, C/. Arquímedes 60-68 08030 Barcelona. 

Barcelona, a ___ de _________________de 201_.   Signatura: 

 



 

ACTIVITAT EN LA QUE DESITJA CONFIRMAR PLAÇA: 

 

ESCACS   Renovació  Nova inscripció 60€ Trimestre (1h set.) 
(dirigit als alumnes de 1r a 6è primària)    

Dimecres de 14.00 a 15.00 h  alumnes de 1r a 3r de Primària    (recomenable) 

Dijous de 14.00 a 15.00 h  alumnes de 4t a 6è de Primària    (recomenable) 

           Divendres de 14.00 a 15.00 h alumnes de 1r a 3r de Primària   (recomenable) 

 

ZUMBA   Renovació     Nova inscripció          51 € Trimestre (1h set.) 
(dirigit als alumnes de 1r de primària a Batxillerat, mares i pares)                       

Dilluns de 18.00 a 19.00 h  alumnes de 1r a 6è de Primària  ZUMBA / HIP HOP 

           Dilluns de 19.00 a 20.00 h  alumnes d’ESO, Batxillerat, mares/pares   ZUMBA / AEROBIC 

 

GUITARRA   Renovació  Nova inscripció 81€ Trimestre (1h set.) 
(dirigit als alumnes de 1r primària a Batxillerat)   

Dilluns de 17.00 a 18.00 h 

Dijous de 17.00 a 18.00 h 

Divendres de 16.00 a 17.00 h 

            Divendres de 17.00 a 18.00 

 

KUNG-FU   Renovació  Nova inscripció  66€ Trimestre (1h set.) 
(dirigit als alumnes de P5 a 6è primària i Pares/mares)     

Dimarts de 18.15 a 19.15 h alumnes de 3r a 6è de Primària    

            Dijous de 18.15 a 19.15 h alumnes de P5 a 2n de Primària 

 

ARTS PLÀSTIQUES (Pintura, dibuix, manualitats ..)         Renovació   Nova inscripció      
105 € Trimestre material inclòs   (1 i ¼ h setmanal) (dirigit als alumnes de P5 a Batxillerat)   
 

Dijous 13.45 a 15.00 h     Divendres 13.45 a 15.00 h 

  Dijous de 17.00 a 18.15 h    Divendres de 17.00 a 18.15 h 



ROBÒTICA, ELECTRÒNICA I PROGRAMACIÓ              Nova inscripció     147 € Trimestre (1 h/set.)  
(dirigit als alumnes a partir de 1r a ESO) més 30 € /material (es cobrarà en el primer rebut) 

            Dimarts de 17.00 a 18.00 h alumnes de 5è a 6è de Primària 

            Dimecres de 17.00 a 18.00 h  alumnes de 1r a 4t de Primària 

            Dimecres de 18.15 a 19.15 h    alumnes d’ESO  

 

CIÈNCIA DIVERTIDA            Renovació      Nova inscripció         108 € Trimestre (1 h set.) 
(dirigit als alumnes des de P5 a 6è)  

            Dilluns de 17 a 18 h “Científics experts”   alumnes de 4t a 6è de primària 

             Dijous de 17 a 18 h “Exploradors de la ciència”  alumnes de P5 a 3r de primària  

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

DANSA MODERNA*               Nova inscripció                                      51 € Trimestre (1 h set.)  
(dirigit als alumnes de primària)  

            Dimarts de 17 a 18 h  (Alumnes de 1r a 3r) 

            Dimecres de 17 a 18 h (Alumnes de 1r a 3r) 

            Divendres de 17 a 18 h (Alumnes de 4t a 6è) 

*Es portarà a terme sempre que hi hagin un mínim d’inscrits. 

 

 

MANUALITATS DE COSTURA *               Nova inscripció                   51 € Trimestre (1 h set.)  
(dirigit als alumnes de primària)  

            Dilluns de 17 a 18 h   

            *Es portarà a terme sempre que hi hagin un mínim d’inscrits. 

 

  



 

Nom de l’alumne: _____________________________________________________ 

 

PISCINA     Renovació  Nova inscripció  

Dilluns de 17.30 a 18.30 h  (Piscina Trinitat Vella) (Dirigit als alumnes d’infantil i primària) 

Dimarts de 18.00 a 19.00 h (Piscina C.N. Sant Andreu) (Dirigit als alumnes de primària i 
d’infantil només en el cas de que tinguin un germà/na de primària 
també fent l’activitat) 

Dimecres de 17.30 a 18.30 h  (Piscina Trinitat Vella) (Dirigit als alumnes d’infantil i primària) 

            Dijous de 18.00 a 19.00 h (Piscina C.N. Sant Andreu) (Dirigit als alumnes d’infantil i primària) 

Preu: Piscina Trinitat Vella : 43,35 €/trimestre aprox. + 7,50 € (assegurança anual) 
 Piscina C.N. Sant Andreu:  54 €/trimestre aprox. (Primària) + 7,90€ (assegurança anual) 
         62,50 €/trimestre aprox. (Infantil) + 7,90 € (assegurança anual) 
                      preus pendents de regularitzar  

 

 

 

 

         

(retallar per aquí, i entregar a qui fa la reserva de plaça) 

Justificant del pagament de ____ € en concepte de matrícula per formalitzar la reserva de plaça de 
l’activitat extraescolar del curs acadèmic 2017-2018 (10€ per activitat), núm. Registre ____________ 

 

Nom de la persona que realitzarà l’activitat/s:  ____________________________________________ 

Alumne      Pare/mare 

Activitat/s extraescolar/s sol·licitada/es:  _________________________________________________ 

 

Signatura:  AMPA SAFA SANT ANDREU 

 



 

 

 

 

 

 

(Dirigit als alumnes de P4,P5,1r i 2n EP)  

 

             Dimarts i Dijous 17:05 a 18:05  Escola 1 

              (Pista interior) 

     Dimarts i Dijous 17:05 a 18:05 Escola 2 

              (Pista exterior) 

QUOTA:   En tres terminis: Octubre, Gener i  

                                                                    Abril. 

( La quota i els horaris definitius es fixaran a principi de temporada) 

 

L’Escola de Bàsquet del Safa Sant Andreu està pensada perquè els nens i 
nenes s’iniciïn en la pràctica d’aquest esport d’una forma amena i divertida, al 
temps que realitzen una activitat extraescolar amb la que complementar la seva 
formació personal i educativa amb els valors que formen part d’aquesta 
disciplina com són, el treball en equip, el respecte, el companyerisme i l’esforç. 

Les activitats inclouen un conjunt de pràctiques i jocs ideats específicament 
perquè l’aprenentatge del bàsquet es realitzi de forma lúdica però eficaç. 

I per tal que els nens i nenes gaudeixin de la pista de joc i puguin jugar els seus 
primers partits, cada temporada celebrem trobades amb altres escoles de 
bàsquet. 

Esperem amb il·lusió que us animeu a venir amb nosaltres a conèixer el món 
del bàsquet. 

Per a qualsevol dubte o suggeriment, estem a la vostra  disposició al local de 
l’AMPA els dimecres de 19:00 a 20:00h. 



SECCIÓ ESPORTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES COL.LEGI SAGRADA FAMILIA SANT ANDREU 
C/ Arquímedes 60, 08030 Barcelona.                         Email: safa.santandreu@basquetcatala.com

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

TEMPORADA 2017/18 
Nom i cognoms: 

Adreça: 

Població: C. P. Lloc de naixement: 

Data naixement: D.N.I. T.S.I. (*) Targeta Sanitària Individual 

Telèfon mòbil jugador/a: E.mail jugador/a: 

Telèfon fix/mòbil pare: E.mail pare: 

Telèfon fix/mòbil mare: E.mail mare: 

Talla: Observacions: 

(*) El número de la targeta sanitària individual és obligatori indicar-ho per poder tramitar l’assegurança mèdica esportiva. 
Els nous jugadors/es hauran d’adjuntar foto, fotocòpia del D.N.I. i de la T.S.I. 

L’alta federativa, implica l’acceptació de les normes de règim intern amb les que l’Entitat està dotada, en especial les de comportament, 
estada dins l’equip i pagament de la quota anual. Com aquesta quota es fracciona en diversos pagaments, el jugador que causi baixa abans 
d’acabar la temporada haurà de pagar l’import pendent fins el total anual. 

El signant autoritza expressament que les dades contingudes en aquest full d’inscripció siguin utilitzades exclusivament per les finalitats 
pròpies de la vocalia de basquet, així com també s’autoritza a la utilització d’imatges, fotografies i dades personals bàsiques (nom i 
cognoms) del jugador en mitjans d’accés públic com cartells, internet, etc, d’acord amb les garanties recollides en la Llei Orgànica, 15/1999 
del 13 desembre,  de protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Qui firma manifesta no tenir pendent cap compromís esportiu i/o econòmic amb una altra entitat. 

Signatura (del pare/mare/tutor si el jugador/a es menor d’edat)

Dades bancàries 
Titular del compte N.I.F. 

Codi iban 

ES 
Data i signatura titular compte bancari 

Barcelona ....... de  ............. de 201 

La quota definitiva es fixarà a principi de temporada. Els que no pertanyin al col·legi, abonaran la quota AMPA en concepte de matrícula. 

Escola bàsquet, 3 quotes , octubre, desembre i febrer 
Premini / mini / preinfantil / infantil 
4 quotes, octubre desembre, febrer i abril

Cadet, 50€ en el moment de signar la fitxa a compte de l’import 
total, 4 quotes, octubre desembre, febrer i abril 

Junior/ Sots 25 , 100€  en el moment de signar la fitxa a 
compte de l’import total, 3 quotes, octubre desembre i febrer 


