
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

Retornar aquesta butlleta omplerta i firmada abans del dia 25  de 

setembre a la bústia de l’AFA o fer la inscripció ONLINE a través de 

http://extraescolars.afaescolalesarrels.com  

NOM DEL NEN/A: .........................................................................................  

CURS:  ..........................................................................................................  

NOM PARE /MARE/ TUTOR/A: ....................................................................  

TELÈFON: .....................................................................................................  

MAIL:  ...........................................................................................................  

Omplir només en el cas d’inscripció a piscina: 

Al·lèrgies a la pell?  SI NO     Utilitza bombolleta? SI    NO 

ACTIVITAT A LA QUE S’INSCRIU 

 ACOLLIDA TOT EL MES   ACOLLIDA 15 DIES  ACOLLIDA ESPORÀDIC 

 TEATRE   ANGLÈS   ROBÒTICA   CIRC 

 PISCINA (marcar horari prioritari amb una x): 

   Piscina  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte 

17:30       

18:30       

10:00       

11:00       

12:00       
 

D’acord amb allò que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d´abril 

de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a al 

lliure circulació d'aquestes (RGPD) i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal, L’AFA Les Arrels manifesta que les dades contingudes en el present 

document formaran part dels seus fitxers d’ús intern i que s’utilitzaran únicament per tal de gestionar 

l’activitat extraescolar a la que s’inscriu. 

FIRMA: 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 

INFORMACIÓ GENERAL: 

- La inscripció es anual (excepte per piscina que és trimestral) 

- Si algú es vol donar de baixa de l’activitat o d’alta fora del període 

d’inscripció ho ha de comunicar al correu: 

extraescolars@afaescolalesarrels.com 

- El termini per la inscripció és el dia: 25 de setembre 

- Inici previst de les activitats: primera setmana d’octubre 

- Un cop es confirmi la inscripció a l’activitat caldrà fer el pagament 

de la matrícula al número de compte de l’AFA  

ES40 2100 0202 2502 0027 1610: 

o 5,00€ socis 

o 30,00€ no socis 

- La inscripció es pot fer: 

o ONLINE:  a través de l’enllaç  

http://extraescolars.afaescolalesarrels.com 

o Deixant aquest document omplert a la BÚSTIA de l’AFA 

- El pagament es fa mensual directament a l’empresa o trimestral 

en el cas de la piscina. L’impagament d’un rebut suposarà la baixa 

de l’activitat si no es regularitza en un termini màxim de 8 dies.  

- Un cop rebudes dels inscripcions es comunicarà a cada família 

inscrita si l’activitat es realitza o no (segons número 

d’inscripcions) i el termini per fer el pagament de la matrícula 

- Telèfon de contacte en cas de dubte: 

o Piscina: 619 95 55 47 (Tamara) 

o Teatre i robòtica: 659 008 056 (Mònica) 

o Anglès i circ: 600 88 77 26 (Sara) 

http://extraescolars.afaescolalesarrels.com/
mailto:extraescolars@afaescolalesarrels.com
http://extraescolars.afaescolalesarrels.com/


ACTIVITATS PER ED. INFANTIL (P3, P4, P5) 

ACOLLIDA. Empresa que gestiona l’activitat: GIROLLEURE 

Horari: de dilluns a divendres de 07:45 a 08:00 

Preu mensual: 32,00€ SOCIS / 36 € NO SOCIS 
 

TEATRE. Empresa que gestiona l’activitat: LA BAMBALINA 

Horari: Dimecres 17:00 a 18:00 

Preu mensual: 20,00€ 
 

ANGLÈS. Empresa que gestiona l’activitat: APREN ESTUDIS 

Horari: Dimarts 17:00 a 18:00 

Preu mensual: 20,00 € + material a part 
 

CREATIVITAT I MULTIMÈDIA. Empresa: INNOVA’T 

Horari: Divendres de 17:00 a 18:30 

Preu mensual: 24,00 € 
 

 

PISCINA 

Empresa que gestiona l’activitat: PISCINA MUNICIPAL DE SALT 

Horari: un dia a la setmana a triar entre les opcions que hi ha a la butlleta 

d’inscripció 

Preu trimestre:   50 € (aproximadament) SOCIS AFA 

 100€ (aproximadament) NO SOCIS AFA 

IMPORTANT!!! Cal que els pares s’encarreguin del transport i de l’estona 

de vestuari, l’AFA només organitza l’activitat per poder gaudir d’un 

millor preu pel curset. 

L'AFA no fa la selecció de nens i nenes, això ve donat per la direcció de la 

piscina municipal. 

 

 

ACTIVITATS PER ED. PRIMÀRIA (1r  a 6è) 

ACOLLIDA. Empresa que gestiona l’activitat: GIROLLEURE 

Horari: de dilluns a divendres de 07:45 a 08:00 

Preu mensual: 32,00€ SOCIS / 36 € NO SOCIS 
 

TEATRE. Empresa que gestiona l’activitat: LA BAMBALINA 

Horari: Dimecres 17:00 a 18:00 

Preu mensual: 20,00€ 
 

ANGLÈS. Empresa que gestiona l’activitat: APREN ESTUDIS 

Horari: dijous 17:00 a 18:00 

Preu mensual: 20,00€ material a part  
 

ROBÒTICA. Empresa que gestiona l’activitat: INNOVA’T 

Horari: divendres de 17:00 a 18:30 

Preu mensual: 26,00€  
 

CIRC: Empresa que gestiona l’activitat: JOLLY BALANCE  

Horari: Dilluns 17:00 a 18:30 

Preu mensual: 30,00€ 

 

 

 

 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL REVERS 


