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AULA COMPLEMENTÀRIA I AULA DE DESCANS CURS 

2014-2015 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A L’AULA COMPLEMENTÀRIA I DE DESCANS 

En/Na (Nom del pare/mare) __________________________________________ com a 

pare/mare de l’alumne (nom de l’infant) _____________________________________ 

 

Autoritzo el meu fill a assistir a l’aula complementària i/o de descans, així com a 

l’AMPA i  ESMOLETS a utilitzar les dades del meu fill de cara a la petició d’ajuts que 

puguin concedir-se per part de les administracions i així donar obligat compliment a la 

legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal. (Llei Orgànica 

15/99 de 13/12, BOE 298 de 14.12.1999). 

 

Artesa de Segre, agost de 2014    (signatura) 

 

 

 

 

 

Serveis als quals desitgeu que assisteixi, durant tot el curs, marqueu amb una X: 

 

Qui no tingui previst començar el servei al mes de setembre que s’apunti igualment i 

posi la data d’inici. 

 

AULA COMPLEMENTÀRIA 

 

- Matins, de 7.45 a 9 h : ___   

- Migdia, de 12.30 a 13.15 h : _____ 

- Tardes, de 16.30 a 18.15 h  : _____ 

- Tardes, de 16.30 a 19.15 h  : _____ 

- Berenar : _____ 

 

AULA DE DESCANS:      

 

- Migdia, de 13.45 a 14.45 h : ____ 
 

 

Núm. de compte bancari (CODI IBAN) més 20 Dígits 

 

ES____         __________       __________      ___________       _____________________ 

(Codi Iban)       (entitat)       (oficina)       ( DC)             (núm. compte) 



                                        
 

 

AMPA Escola “Els Planells” - Ctra. Montsonís, s/n  - 25730 Artesa de Segre – 

E-mail: ampa.els.planells@gmail.com  -  Blog: ampaelsplanells.wordpress.com 

Els preus seran de: 

AULA COMPLEMENTÀRIA 

- Matins, de 7.45 a 9 h: 40 € 

- Migdia, de 12.30 a 13.15 h: 24 € 

- Tardes, de 16.30 a 18.15 h : 56 € 

- Tardes, de 16.30 a 19.15 h : 72 € 

- Berenar: 1€ / dia 

DESCANS 

- Migdia, de 13.45 a 14.45 h: 30 € 

 

ESPORÀDICS 

- Us recordem que, les persones que ho desitgin, podran gaudir dels diferents serveis de 

forma esporàdica. No cal indicar-ho aquí. Caldrà que ho indiqueu als monitors/es 

encarregats dels servei amb la deguda antelació i notificant el número de compte 

bancari (hi haurà impresos a la vostra disposició). 

- Els preus pel servei esporàdic seran: 

- Matins, de 7.45 a 9 h: 4 € 

- Migdia, de 12.30 a 13.15 h: 3 € 

- Tardes, de 16.30 a 18.15 h (inclou berenar): 8 € 

- Tardes, de 16.30 a 19.15 h (inclou berenar): 9 € 

- Aula Descans: Migdia, de 13.45 a 14.45 h: 4 € 

 

SERVEI D’ACOMPANYAMENT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats poden ser anglès, música, futbol, catequesi, etc... 

Anar i Tornar: 4€ 

Anar: 3€ 
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NOTA INFORMATIVA 

 

- Degut a la poca afluència de nens i nenes en l’any anterior, enguany per garantir la 

continuïtat dels serveis seran oferts conjuntament per l’AMPA i ESMOLETS. 

- Durant  la primera quinzena de setembre es farà una reunió informativa per explicar el 

funcionament i ubicació del serveis. 

- Us recordem que per gaudir d’aquests serveis, cal estar inscrits a l’AMPA, i haver 

ingressat els diners de la quota anual. 

- Les diferents activitats (excepte esporàdics) es facturaran a raó de mensualitat 

complerta (inclosos setembre, desembre, gener i abril) doncs així està contemplat en els 

preus. 

- L’AMPA i ESMOLETS  es reserven el dret de modificar qualsevol dels horaris i/o  

preus aquí esmentats, així com de decidir sobre la continuïtat de les mateixes: 

1. En funció dels alumnes que assisteixin a les diferents activitats. 

2. En funció de qualsevol modificació ocasionada directa o indirectament pel 

funcionament de l’escola. 

- Si el vostre fill necessita una dieta especial o presenta una intolerància a algun aliment, 

ho heu de comunicar a l’AMPA, mitjançant comunicat mèdic. 

- Els rebuts es cobraran mensualment i per qualsevol canvi d’assistència o de número de 

compte de cara al següent mes ho heu de comunicar abans que finalitzi el mes en curs. 

- Les despeses ocasionades pels rebuts retornats es carregaran al rebut del més següent. 

- L’AMPA i ESMOLETS es reserven el dret a decidir sobre els alumnes amb  

continuïtat d’impagats. 

- Material que cal portar a l´AULA DE DESCANS: 

- Dos llençols (mida llit de baranes) 

- Un coixí 

- Tot ha d´anar marcat amb el nom del nen. 

 


