
 
 
  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014/2015 
 
Nom alumne ______________________________________________   CURS QUE ES FARÀ (marcar amb X) 

Nom pare, mare o tutor __________________________________ 
Telèfon de contacte 1   __________________________________ 
Telèfon de contacte 2   __________________________________ 
Correu electrònic  ______________________________________ 

 
 

ACTIVITAT MARCAR 

l’activitat que 

interessi 

PREU 
INFANTIL 

Xiqui-Ritme Mini Disco  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Diver creació Art attack  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Taller de Joieria Capvespre  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Natació  Soci 10€ / No soci  mes 20€ mes 

Multi Sport  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Atletisme  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Futbol  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Bàsquet  Socis 20€ / No socis 30€ 

Mini tenis  Socis 20€ / No socis 30€ 

Guarderia  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

PRIMARIA   

Reforç  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Diver Creació Art attack  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Ball Modern  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Teatre Musical  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Taller de Joieria  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Natació  Soci 10€ / No soci  mes 20€ mes 

Multi Sport  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Dibuix i Pintura  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Atletisme  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Futbol  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Bàsquet  Socis 20€ / No socis 30€ 

Tennis  Socis 20€ / No socis 30€ 

ESO   

Ball Modern  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Teatre Musical  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Natació  Soci 10€ / No soci  mes 20€ mes 

Pintura  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

Reforç  Soci 15€ mes 100€ any /No soci 25€ mes 150 any 

PARES   

Zumba Adults (MATÍ)   Soci 9€ mes / No soci 25€ 

Zumba Adults (CAPVESPRE)  Soci 9€ mes / No soci 25€ 

Iniciació per Adults a l’Anglès (MATÍ)  Soci 9€ mes / No soci 25€ 

Iniciació per adults a l’Anglès (CAPVESPRE)  Soci 9€ mes / No soci 25€ 

PREU TOTAL  SENSE  
DESCOMPTE 

  

 

INFANTIL P3 P4 P5 

PRIMARIA 1 2 3 4 5 6 

ESO 1 2 3 4 



 
 

DESCOMPTES   (no acumulables)                                                                                  (marca amb una x si tens qualque descompte ) 

 

20% Per germans (Descompte només en pagaments mensuals)    ( PREU SEGONA ACTIVITAT 12€ )      

20% Per segona activitat (Descompte només en pagaments mensuals)  ( PREU SEGONA ACTIVITAT 12€)      
40% Per Pares i Mares (Descompte si es segona activitat)  
40% Descompte adicional només en el mes d’Octubre, si veniu a la Jornada de portes obertes de dia 25 

de setembre a les 17h 
 
 
 

 
MODALITAT DE PAGAMENT ELEGIDA: 

1. Transferència o ingrés a la compte de la APIMA: 
BMN  ES07 0487 2029 0820 0000 7859 

2. Domiciliació bancària.  

 

DADES BANCÀRIES PEL COBRAMENT DEL/S REBUT/S, 
 
Dades bancàries (Codi Compte Client):  C.C.C 
 
Nom titular compte, ______________________________________        (Signatura i Data) 
DNI titular  ______________________________________ 
Entitat,   ______________________________________ 
Oficina,   ______________________________________ 
 
 
 

 IBAN   Dades entitat Núm. oficina CC Número de compte 

E S                       

 
 
 
 

El signant AUTORITZA
1
 a l’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI LA SALLE D'INCA, amb NIF G07309842, amb 

efectes a partir del dia d’avui, a que giri en el número de compte detallat els rebuts corresponents a les relacions que manté amb 
l’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI LA SALLE D'INCA. 
 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per a carregar 
en el seu compte, i (B) a l’entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el 
deutor està legitimitat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de 
reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional 
sobre els seus drets en la seva entitat financera. 
 
Tal com estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE 289), de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us 
informem que les dades personals que consten en aquest formulari s’utilitzaran únicament per gestionar les activitats. La signatura del present 
document autoritza a l’APIMA a tractar confidencialment les seves dades personals. 
 

                                                                                                                     

Si encara no ets soci de l’APIMA, o vols informació de les activitats, a més del dia de la Jornada de 
portes obertes de dia 25 de setembre, pots demana-ho a qualsevol dels membres de la junta. Ells 
t’informaran de com fer-ho i així podràs començar a gaudir de tot el que t’ofereix l’APIMA. També ho 
pots fer: correu electrònic: apimalasalleinca@lasallevp.es 

o per la web: http://apimalasalleinca.wordpress.com 
 

 El cobrament es realitzarà mitjançant pagaments mensuals o un únic anual. 

 La inscripció en les activitats suposarà la obligació de realitzar el pagament del primer dels rebuts. 

 La devolució, per qualsevol causa, del/s rebut/s suposarà la finalització d’assistència a l’activitat. 

 Si no podeu venir dia 25, a la secretaria hi ha la bústia de l’Apima per deixar els vostres fulls. 

 Les activitats començaran la primera setmana d’Octubre. 
 

 

CAL RETORNAR AQUEST FULL, DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT 

                                                
1 D’acord amb el que disposa l’article 25 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament. 

 

TOTAL DEL 
DESCOMPTE 
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