
                          FULL D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021

ORGANITZADES PER L’AMPA DE L’ESCOLA FERRAN SUNYER

DADES  DE L’ALUMNA/ALUMNE
NOM I COGNOMS         

CURS ALUMNE/A PEL 2020-21                                  DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA PARTICULAR COMPLETA

CODI POSTAL I POBLACIÓ                           

ACTIVITATS - ANGLÈS

WISE WORDS ACADEMY
PREUS

85 € per trimestre pels SOCIS/ES de 
l’AMPA
                                                                          
105 € per trimestre pels NO socis/es de 
l’AMPA

HORARI: 16:45 – 17:45
*16:30 -16:45 Servei d’acollida amb AEE

inclòs en el preu de l’activitat

Dilluns P4-P5
Dimarts 1r-2n
Dimecres 3r-4t
Dijous 5è-6è

DADES DE LA FAMÍLIA

NOM I COGNOMS DE LA MARE O TUTORA                                     

CORREU ELECTRÒNIC D’ÚS HABITUAL                                                       TELÈFON FIX I MÒBIL

NOM I COGNOMS DEL PARE O TUTOR

CORREU ELECTRÒNIC D’ÚS HABITUAL                                                       TELÈFON FIX I MÒBIL

DADES BANCÀRIES
NOM I COGNOMS  DE LA TITULAR/DEL TITULAR DEL COMPTE      

NIF DE LA TITULAR/DEL TITULAR DEL COMPTE                                  

CODI IBAN (IDENTIFICADOR DEL COMPTE CORRENT DE 24 DÍGITS) 

DATA DE LA INSCRIPCIÓ     SIGNATURA                    

c. Viladomat, 2-8. 08015 Barcelona
www.ampaferransunyer.info extraescolars@ampaferransunyer.info

• ONLINE/ VIA EMAIL - Inscripcions Juny:  del 8 al 19 

• ONLINE/ VIA EMAIL - Inscripcions Setembre del 1 al 11 

http://www.ampaferransunyer.info/


L´activitat començarà en la setmana del 5 d’octubre de 2020. (Degut a la COVID-19, l’activitat es realitzarà seguint sempre el protocol
del Departament de SALUT i de la Generalitat de Catalunya en quant a ratio i normes d’higiene a les escoles).

Requisits inscripció:   ONLINE/VIA EMAIL
● Fitxa d´inscripció degudament complimentada: descarregueu-la a la web de l´AMPA Ferran Sunyer/ Activitats extraescolars organitzades per l´AMPA

https://www.ampaferransunyer.info

● Realitzar el pagament de 20 euros al compte de l´AMPA Ferran Sunyer. Aquest import es descomptarà de la 1a quota.
SWIFT: BSABESBBXXX
IBAN: ES94-0081-1595-3700-0103-7914
● Fotocòpia amb dades bancàries per a domiciliació pels pagaments del 1r, 2n i 3r trimestre.
● I si vols, pots fer-te soci de l’AMPA (30 €/curs escolar/família) al mateix moment de fer la inscripció! ( a la mateixa web de l´AMPA podeu descarregar i

complimetar el formulari d´afiliació)
● Enviar els documents degudament complimentats i  el comprovant del pagament per correu electrònic a  extraescolars@ampaferransunyer.info o

deixeu-los-hi a la bustia de l´AMPA que es troba a l´entrada de l´escola del carrer Viladomat
● En cas que els nombre d´inscrits en l´activitat és inferior al número mínim de places que s´ofereixen (8 alumnes),  l´activitat quedarà anul.lada i es

tornarà el pagament realitzat
● En cas que els nombre d´inscrits  en l´activitat  és superior al  número de places que s´ofereixen, l´adjudicació de places es resoldrà per sorteig i

s’informarà del resultat a les famílies durant la setmana del 29 de juny mitjançant un correu electrònic. 

● Si queden places vacants, al setembre, després del segon període d’inscripció, es farà un altre sorteig i es tornarà a informar del nou resultat a les
famílies durant la setmana del 21 de setembre mitjançant un correu electrònic. 

● El sorteig determinarà una llista definitiva d’inscrits que es farà servir per donar pas a les nenes/els nens que hi figuren, en cas que durant el curs
escolar es produeixi alguna baixa de l´activitat.

En cas que hi hagi més demanda que places oferides en l´activitat, tindran prioritat: 

● aquelles nenes/aquells nens que siguin sòcies/socis de l’AMPA. 

Per tant, l’ordre amb què es fan les inscripcions NO determina l’obtenció d’una plaça en l’activitat escollida. 

Per tal que es puguin dur a terme l´activitat, el número d’inscripcions ha de ser el següent:

● Anglès, mínim 8 i màxim 10 

● Un cop començada l’activitat si es produeix alguna baixa, L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar-la si el nombre d’alumnes inscrits és menys del  
mínim requerit: 8 alumnes per cada grup.

● Si un cop començada l’activitat, hi ha una baixa d’un alumne/una alumna que es produeix abans d’haverse cobrat el rebut, l’AMPA es reserva el  
dret de cobrar el trimestre en curs.

Els càrrecs bancaris es realitzaran  durant els primers dies dels mesos de novembre de 2020, de febrer de 2021 i de maig de 2021 respectivament. 

Si el rebut de la quota trimestral és retornat per part de l’entitat bancària per error de la família en el moment de facilitar les dades a l’AMPA, serà la
família qui haurà de fer-se càrrec de la despesa de devolució que l’entitat bancària estableixi en aquests casos. 

El fet de no satisfer qualsevol dels pagaments trimestrals sense previ avís farà que des d’aquell moment l’alumna/ l’alumne no pugui assistir a l’activitat a
la qual s’havia inscrit.

Dades de caràcter personal (LOPD 15/1999 de 13 de desembre): 

L’AMPA, com a entitat que col·labora en l’organització  de l´activitat exposada, disposarà de les dades de l'alumnat obtingudes en el procés d’inscripció
per tal de:

● gestionar i planificar de manera adient les activitats organitzades des de l’AMPA i alhora comunicar a les famílies les informacions relatives
amb les actuacions de l’AMPA.

●  l’AMPA cedirà les dades que siguin necessàries a l’Associació Esportiva Eixample (AEE) per tal de completar la gestió de les activitats.

AUTORITZACIÓ PER PUBLICAR IMATGES DE CARÀCTER PERSONAL
L’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer i Wise Words Academy disposen d’espais de comunicació on es poden publicar imatges en les que apareguin alumnes. Atès que
el dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer demana consentiment als pares/mares/tutors
legals de l’alumne/l’alumna per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin i siguin clarament identificables.
Nom i Cognoms de l’alumne: 
Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a:
Autoritzo a l’ús d’imatges on aparegui el meu fill/a:

□     SI                               □NO                                                                 Signatura:

https://www.ampaferransunyer.info/
mailto:extraescolars@ampaferransunyer.info

