
FULL D'INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

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

Data de naixament:...........................................................................................................................................

Edat:..................................................................................................................................................................

Nom dels pares i/o tutors:.................................................................................................................................

Telèfon de contacte:.........................................................................................................................................

Adreça:.............................................................................................................................................................

El vindrà a recollir de forma habitual:...............................................................................................................

En cas de patir alguna al·lèrgia o patologia cal indicar-ho a continuació:.........................................................

….......................................................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Per completar la inscripció cal portar la següent documentació:

_Una fotografia mida carnet

_Fotocòpia del DNI o llibre de família

_Fotocòpia de la targeta de la seguretat social

_Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic similar 



EXTRAESCOLARS A ESCOLLIR

IDIOMES

Enjoy english
El nostre objectiu es aprendre l'anglès d'una manera lúdica i divertida.
Utilitzant diferents recursos com: dinàmiques de joc, contes, dibuixos,
cançons. 

Nivells: P4 – 6è (grup per etapa) Quota mensual AMPA: 22€  

MÚSICA

Tot sona

Descobrirem la música en totes les vessants, coneixerem els instruments,
farem audicions, descobrint diferents melodies, harmonies, polirítmies,
contrapunts d'una manera vivencial.

Nivells: P3-2n primària (grup per
etapa)

Quota mensual AMPA: 15€ 

TEATRE

S'aixeca el teló

Els nens i nenes s'endinsaràn dins del món teatral a través de diverses obres
de teatre. L'objectiu serà crear un espectacle amb tots els infants participants. 

A més a més, amb la disciplina del teatre, treballarem la memòria, l'atenció, la
creativitat i el treball en equip. 

Nivells: Cicle Inicial Quota mensual AMPA: 15€    

IOGA

Relaxació

La finalitat és ajudar als infants a alliberar tensions i desenvolupar la
consciència del seu estat i la capacitat d'autocontrol.

Es treballarà la comunicació i el retrobament amb un mateix, perquè porti als
infants a una sensació de benestar interior.

Nivells: P5 – 4rt de primària Quota mensual: AMPA 15€  

REPÀS ESCOLAR

Reforç escolar

Oferim la possibilitat de donar suport educatiu a tots aquells nens i nenes que
necessitin reforç escolar. Ajudem l’alumne a organitzar-se el temps elaborant
plans d’estudi i horaris de treball i ens coordinem amb l’escola per treballar
plegats perquè els alumnes assimilin els continguts escolars. 

Nivells: 3er, 4rt, 5è i 6è de primària Quota mensual AMPA: 15€  



MARQUEU AMB UNA (X) QUINA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR VOLEU QUE REALITZI

L'ALUMNE

 

ENJOY ENGLISH (P4-P5)

ENJOY ENGLISH (1r)

ENJOY ENGLISH (2n)

ENJOY ENGLISH (3r i 4rt)

ENJOY ENGLISH (5è i 6è)

TOT SONA (P3-P4-P5)

TOT SONA  (1r i 2n)

RELAXACIÓ (P5, cicle inicial
i mitjà)

S'AIXECA EL TELÓ (1r i 2n)

REFORÇ ESCOLAR (cicle
mitjà i superior)

*Els grups estarán formats de un mínim de 8 alumnes i un máxim de 15. L'adjudicació de places es farà per rigorós ordre d'arribada de

sol·licituds d'inscripció. Si hi hagues la suficient demanda, es podria perfilar la possibilitat de fer diversos grups. 

PAGAMENT

DADES BANCÀRIES

Codi país IBAN Entitat Oficina DC Número de compte corrent

Els rebuts es carregaran el dia 5 de cada mes. En el cas que el rebut sigui retornat, les comissions

aplicades per l'entitat bancària seran carregades en el següent rebut de pagament. 

Les baixes de l'activitat s'hauran de notificar per escrit el dia 20 del mes anterior a la data de la baixa.

En el cas de fer-se més tard el rebut es passarà.

DESCOMPTE

Es farà un descompte d'un 15% per un segon germà i per segona activitat inscrita. Un 20% per

germà o per tercera activitat inscrita. Descomptes no acumulables.



MATRICULA

No hi ha matricula.

AUTORITZO (a omplir pel pare, mare o tutor)

En/Na...................................................................................................................................................................

amb DNI..........................................autoritzo al meu fill/a..................................................................................a

participar en l'activitat extraescolar de Patim Patam Patum SL que organitza Patim Patam Patum SL i el

CEIP Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú.

Signatura del pare, mare o tutor 

Vilanova i la Geltrú,................de.....................................de 2018

D'acord amb l'article 5 de la LOPD, us informem que les vostres dades incloses en aquest formulari seran incorporades en un fitxer del

qual és titular PATIM PATAM PATUM S.L. Les vostres dades seran tractades per tal de tramitar les inscripcions a les activitats

extraescolars amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com per enviar-li comunicacions comercials

sobre els nostres productes i serveis. Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació o

cancel·lació i oposició de les meves dades a PATIM PATAM PATUM S.L situat al C/ de bolívia 239 1º 08020 Barcelona.


