
FULL  D’INSCRIPCIÓ 
Activitats Extraescolars  

2014-2015 
Dades  de  l’alumne 
Nom:.................................................................................... 

Cognoms:............................................................................ 

Curs:..................................................... 

Activitats sol·licitades:......................................................... 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

Autorització del pare, mare o tutor 
Nom:.................................................................................... 

Cognoms:............................................................................ 

DNI:..................................................................................... 

Telèfons:............................................................................. 

E-mail:................................................................................. 

Número de compte (20 dígits): 

............................................................................................ 
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats 
extraescolars que  organitza l’AMPA Vedruna de 
Palafrugell i prego que em sigui carregat al meu compte 
bancari l’import corresponent. 
 
Data: 
Signatura,  
 
 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de 
desembre), l’informem que les seves dades personals, seran incloses en 
un fitxer informatitzat, titularitat de l’AMPA Vedruna de Palafrugell, amb 
finalitat de gestionar les activitats extraescolars que organitza. 
L’informem que té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició previstos a la  LOPD mitjançant carta dirigida a 
l’AMPA Vedruna de Palafrugell, Referència Extraescolars, C/ Sant 
Sebastià 85, 17200 Palafrugell, Girona. 
El signant autoritza a l’AMPA Vedruna de Palafrugell, a cedir les seves 
dades personals a l’Ajuntament de Palafrugell i al Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya a fi de gestionar les possibles subvencions 
que podessin existir pel fet de realitzar les esmentades activitats 
extraescolars. 

OFERTA  D’ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS  2015-2016 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 -Psicomotricitat 
relacional fills 

-Psicomotricitat 
relacional fills 

-Psicomotricitat 
relacional fills. 

-Psicomotricitat 
relacional fills 

-Anglès 
-Cantem, Saltem, 
ballem 

P4 -Psicomotricitat 
relacional fills -Zumba 

 
-Psicomotricitat 
relacional fills. 
 

-Zumba 
-Anglès 
Cantem, Saltem, 
ballem 

P5 -Francès -Zumba -Psicomotricitat 
relacional fills. -Zumba 

-Anglès 
-Cantem, Saltem i 
ballem 

1er 
-Francès 
-Teatre 
-Scrapbook 

 
-Zumba 
 

 
-Iniciació a la costura 
 

-Zumba -Anglès 

2on 
-Francès 
-Teatre 
-Scrapbook 

 
-Radio 
-Scrapbook. 
 

-Iniciació a la costura 
-Mecanografia 

-Mecanografia 
-Anglès 
-Zumba 

3er -Ràdio 
-Ràdio 
-Scrapbook. 

-Iniciació a la costura 
-Scrapbook 
-Mecanografia 

-Mecanografia 
-Funky 

-Anglès 
-Zumba 
-Teatre 

4rt -Ràdio -Mecanografia 
-Radio 
-Scrapbook 
 

-Mecanografia 
-Funky 

-Anglès 
-Zumba 
-Teatre 

5e 
-Iniciació a la 
Costura 
 

-Mecanografia -Ràdio 
-Scrapbook 
-Mecanografia 

-Anglès 
-Zumba 
-Francès 

6e -Iniciació a la 
Costura 

-Mecanografia 
 

-Ràdio 
-Scrapbook 
-Mecanografia. 

-Anglès 
-Zumba 
-Francès 

 
Aula  d’acollida: per a tots els cursos, tots els dies de la setmana de 17h a 18h  
 
 
 


