
 

 

 

 

 

 

  

Les activitats són exclusivament pels socis de l’AMPA. Per a formalitzar la inscripció caldrà haver satisfet prèviament la quota de soci de l’AMPA del 

curs 2015-2016. 

En el moment de la inscripció caldrà abonar un import, en concepte de reserva, de 20€ per activitat.  

La reserva només serà retornada en aquells casos en què no s’hagin pogut formar els grups per no arribar al mínim d’alumnes. 

En el cas de futbol i bàsquet , si es participa als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEECS) hi haurà un cost afegit per la fitxa. 

La falta de pagament de les quotes suposarà que els alumnes no puguin continuar fent les activitats, es perdran les quantitats pagades fins el moment 

així com la plaça que passarà a estar disponible si hi ha llista d’espera. 

En cas que es superi el màxim d’alumnes per activitat i no es pugui crear un segon grup es determinaran les places per sorteig. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CURS 2015-2016 

PER SOCIS 

AMPA 

AMPA CEIP POMPEU FABRA 

Rambla Samà, 66.  

93 815 84 87 

08800 Vilanova i la Geltrú 



   

CALENDARI 
Inscripcions: Setmana del 14 al 18 de Setembre a l’AMPA o per correu electrònic a partir de l’1 de Setembre.  Els fulls d’inscripcions es podran 

recollir a partir de l’1 de Setembre a l’AMPA o es podran descarregar al blog de l’AMPA: https://ampapompeufabra.wordpress.com/ 

Llistes provisionals: 23 Setembre 2015   Llistes definitives: 1 Octubre 2015 

Inici activitats: 5 Octubre 2015    Final activitats: 3 Juny 2016 

DOCUMENTACIÓ 
- Justificant ingrés import reserva 

 

- Una foto mida carnet (en el cas de què el nen/a vulgui 

jugar els JEECS) 

 

- Fotocòpia targeta sanitària  

 

- Full d’inscripció correctament complimentat: full 

d’al·lèrgies, autoritzacions, etc. 

RESERVA:  FORMES DE PAGAMENT 
1.- Ingrés o transferència al número de compte: 

   ES69 0081 1611 0000 0107 3618 

 

2.- Pagament pel caixer automàtic: 

 Anar al BANC SABADELL (No cal tenir compte en aquest banc) 

 Posar la targeta i codi personal 

 Al menú triar PAGAMENTS A TERCERS/EXTRAESCOLARS 

 Codi de l’entitat 001953 

Posar la quantitat a pagar, el NOM i COGNOMS de l’alumne i CURS. 
 


