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INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2022-2023 

SI-US-PLAU, OMPLIU AMB MAJÚSCULES 
 

MATRICULA FAMILIES SOCIES AFA 

FAMILIES AMB 1 NEN 40,00 € 
 

FAMILIES AMB 2 NENS 46,00 € 
 

FAMILIES AMB 3+ NENS 52,00 € 
 

NOM ALUMNE 1: .................................................................................................................................................  

DATA NAIXEMENT:.........................................................................  CURS:  .........................................................   

NOM ALUMNE 2: .................................................................................................................................................  

DATA NAIXEMENT:.........................................................................  CURS: ..........................................................   

NOM ALUMNE 3: .................................................................................................................................................  

DATA NAIXEMENT:.........................................................................  CURS: ..........................................................   
 

NOM TUTOR 1:............................................................................................ TELÈFON: ........................................  

NOM TUTOR 2:............................................................................................ TELÈFON: ........................................  

La comunicació de les activitats organitzades per l’AFA es farà mitjançant correu electrònic. 

E-MAIL 1 (NECESSARI) .........................................................................................................................................  

E-MAIL 2:  .............................................................................................................................................................  

Les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud formaran part d'un fitxer responsabilitat de l’AFA Catalònia amb la 

finalitat de gestionar la relació, mantenir-lo informat a través del telèfon o e-mail, dels temes relacionats amb les activitats de 
l’AFA Catalònia. Vostè autoritza expressament aquest tractament i té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-
se per correu escrit a AFA Catalònia, Carrer Perú, 195, Barcelona, o al correu electrònic socis@ampacatalonia.org 

CAL MARCAR-HO PER ESTAR INCLÒS ALS GRUPS DE WHATSAPP DE LES ACTIVITATS 

 Accepta que se l’afegeixi al grup de whatsapp de les activitats extraescolars, on s’informarà dels canvis o alteracions 
puntuals de les activitats, així com d’altres informacions necessàries pel bon funcionament de l’activitat. 

 

TELÈFON PELS GRUPS DE WHATSAPP DE LES ACTIVITATS:  ...............................................................................  

 

Autorització drets d’imatge  CAL MARCAR-HO PER PODER SORTIR A LES FOTOS FETES PER L’AFA 
L’Associació disposa de diversos espais de comunicació i difusió, on informa i fa difusió de les sortides, festes, 
activitats, tallers i extraescolars que organitza.  

 Autoritzo i dono el meu consentiment a l’AFA Catalònia per a la recollida, tractament i publicació de les 
imatges del meu fill/filla/tutelat extensible de forma accessòria a la meva imatge o la de tercers que ens 
acompanyin (en cas que no desitgeu aparèixer us preguem ho comuniqueu als organitzadors de les activitats). 
Les imatges no seran utilitzades per a altres finalitats diferents a les expressades, ni seran cedides a terceres 
persones, excepte les autoritzades al tractament.  
 

El pagament de la quota i l’entrega i signatura de la inscripció pressuposen l’acceptació de la normativa de les activitats. 
 
El cobrament dels rebuts s'efectuarà de l'1 al 10 de cada mes mitjançant domiciliació bancària al compte autoritzat Ordre 
Mandat Sepa Core que s’acompanya. 
 

Em comprometo a comunicar per escrit a l'AFA CATALÒNIA la baixa de l'activitat abans del dia 25 del mes anterior a la 
baixa, per anul·lar l'ordre bancari. Presencialment al despatx, o per correu electrònic a socis@ampacatalonia.org 
 
 

I perquè consti:  
Signatura     DNI 
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          Preus vàlids excepte error tipogràfic 
(*) Les Extraescolars de P3 comencen a partir del Gener 
(**) Les activitats de pista, jocs esportius i street dance hauran de disposar de Delegat de l’activitat. En cas que no sortís cap 
voluntari entre les famílies, caldrà repercutir al preu la contractació d’un delegat extern. En cas de dubtes per poder ser 
Delegat d’una activitat enviar e-mail a socis@ampacatalonia.org 
 

Observacions:       Signatura pare/mare o tutor: 
 
 
 
Deixar aquest formulari juntament amb el document del SEPA, el justificant d’ingrés bancari (CaixaBank    
ES70-2100-3313-31-2500016072) i la Declaració responsable a la bústia de l'Escola, o enviar-ho per e-mail a 
socis@ampacatalonia.org 
Per començar les extraescolars a l’Octubre, cal entregar la documentació ABANS DEL 28 de Setembre

ACTIVITAT CURS CALENDARI PREU (mensual) OK 

Serveis permanència 
(Ludoteca) 

P3 a 6è 
(cal ser soci 
de l’AFA) 

Acollida matinal i casal de tarda 
(8:00h-9:00h o 16:30h - 18:30h) 

1h/diària     33€/mes 
2h/diària     50€/mes 
3h/diària     66€/mes 

Inscripció a 
través del 
formulari web Hora esporàdica 

Descompte germà als fixes 
3’5€ (1/2h 2’5€) 
6€ 

Jocs esportius(**) P3(*) a P4 Dilluns (16:30h a 17:45h) 20€/1dia  

Futbol Sala (Escola)(**) P4 a 2n 
Dilluns i dimecres (16:30h a 17:45h) 
Grups per categories 
P4 supeditat a valoració segons grups 

26€/2dies  

Futbol Sala CEEB(**) 3r a 6è 
Dilluns i dimecres (16:30h a 17:45h) 
Grups per categories 
Els partits locals son els divendres 

36€/2dies + partits  

Escola de Bàsquet(**) P4 a 2n 
Dilluns i dimecres (16:30h a 17:45h) 
Grups per categories 
P4 supeditat a valoració segons grups 

26€/2dies  

Bàsquet CEEB 3r a 6è 
Dilluns i dimecres (16:30h a 17:45h) 
Grups per categories 
Els partits locals son els divendres 

34€/2dies + partits  

Tecnologia creativa 
(robòtica i programació) 

1r a 6è 
1r-3r Dimarts (16:30h a 17:45h) 
4t-6è Dijous (16:30h a 17:45h) 

42€/1dia  

Jumping Clay en anglès P4 a 6è P4-6è Dilluns (16:30h a 17:45h) 27€/1dia  

Street Dance(**) P5 a 6è 
4t-6è Dimarts  (16:30h a 17:45h) 
P5-3r Dimecres (16:30h a 17:45h) 

20€/1dia  

Patinatge Artístic(**) P4 a 6è 
Dimarts i dijous (hores segons categoria 
17:00h – 18:00h, 18:00h – 19:00h) 
P4 supeditat a valoració segons grups 

28€/2dies 
39€/2 dies + traspàs 

acollida 
 

Piscina 
(activitat trimestral) 

2n a 6è 
Dimecres  (Piscina Bac de Roda, 
17:00h a 18:00h) 

23€/1dia  

Kàrate P4 a 6è Dijous (16:30h a 18:00h) 27€/1dia  

Anglès 1r a 6è 
1 dia a la setmana (migdia) 
Consultar dies/curs al web 

26€/1dia  

Anglès P3(*) a P5 
P3: Dijous (16:30h a 17:30h) 
P4: Dimarts (16:30h a 17:30h) 
P5: Dimecres (16:30h a 17:30h) 

26€/1dia  

Voleibol(**) 3r a 6è Divendres (16:30h a 17:45h) 20€/1dia  

Escacs 1r a 6è Dimecres (16:30h a 17:45h) 21€/1dia  

TOTES LES EXTRAESCOLARS ES REALITZEN D’OCTUBRE A MAIG, EXCEPTE PISCINA I P3 

mailto:socis@ampacatalonia.org
mailto:socis@ampacatalonia.org
https://forms.gle/kgNWFMHtLd6dtpEWA
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NORMATIVA ACTIVITATS 

1. Les activitats es podran realitzar sempre i quan arribin al número d’alumnes necessari. Així mateix, hi ha 

un límit a cada activitat i en cas d’arribar al màxim, es donarà la opció d’entrar a llista d’espera. 

2. Les baixes d’una activitat s’hauran de comunicar a l’AFA abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, per 

poder anul·lar l'ordre bancari. Presencialment al despatx, o per correu electrònic a 

socis@ampacatalonia.org 

3. Les altes d’una activitat s’hauran de comunicar a l’AFA abans del dia 10 del mes en curs, si es 

comuniquen posteriorment a aquesta data hauran d’iniciar l’activitat al mes següent. Presencialment al 

despatx, o per correu electrònic a socis@ampacatalonia.org 

4. En cas que un alumne hagi de fer quarantena per COVID se li proporcionaran eines online per poder 

seguir l’activitat durant els dies que no pugui assistir, si escau, però no es faran descomptes a l’import de 

la quota. 

5. En cas d’un altre tipus de baixa mèdica de llarga durada (accident, operació, etc), si l’alumne vol 

continuar inscrit a l’activitat, es cobrarà només mitja quota de l’extraescolar en concepte de 

manteniment de plaça. Les condicions per optar a aquesta situació son: 

a. Comunicar a l’AFA la baixa mèdica el més aviat possible. 

b. L’alumne no pot tenir beca concedida per l’activitat. 

c. La baixa ha d’impedir l’assistència a l’activitat un mínim de 3 setmanes i un màxim de 2 mesos. 

En el cas que la baixa superi els dos mesos es donarà de baixa l’alumne de forma automàtica de 

l’activitat i l’AFA podrà disposar de la plaça. 

6. Els socis que no estiguin al corrent de pagament de les quotes de les activitats no podran assistir a les 

festes organitzades per l’AFA ni apuntar-se a noves activitats. 

7. Els socis que acumulin dos mesos de deute amb l’AFA seran donats de baixa de l’activitat de forma 

automàtica. 

8. La quota de les activitats està prorratejada al cost del curs, i es paga tots els mesos igual 

independentment dels dies efectius d’activitat. 

9. A l’activitat de patinatge, els infants i les famílies NO PODEN esperar dins de l’escola. Caldrà recollir els 

nens a la sortida de l’escola i sortir del recinte per permetre la correcta preparació dels espais. El monitor 

obrirà les portes de l’activitat amb l’antelació suficient per poder accedir a la mateixa. 

10. Es recomana que portin aigua d’us individual. 

11. En cas de canvis a les mesures COVID s’actualitzarà la necessitat d’us de mascareta i gel. 

12. Les places de les activitats es concediran per ordre d’entrega de les inscripcions, excepte en el cas 

d’anglès que es donarà prioritat als alumnes que ja han cursat l’extraescolar i han confirmat la 

preinscripció pel nou curs. 

13. Les activitats de pista (futbol, bàsquet, voleibol i patinatge) es suspendran en cas de pluja o altres 

inclemències meteorològiques, ja que no es disposa d’un espai alternatiu. Qualsevol modificació de 

l'activitat o informació rellevant s'informarà a través del grup de whatsapp de l'activitat. 

o Si es cancel·la abans de les 16-16.15h s'hauran de recollir els alumnes en l'horari habitual de sortida 

de l'escola. Es prega paciència per poder avaluar l’estat de les pistes. 

o Si es cancel·la un cop començada l'activitat, els monitors es quedaran una estona prudencial amb els 

alumnes per donar temps a les famílies a passar a recollir-los per la porta principal. 

o En cas que no es reculli algun dels alumnes, se'l traspassarà a la ludoteca amb càrrec a les famílies. 

o La cancel·lació de l’activitat no comporta descomptes a la quota.  

  

mailto:socis@ampacatalonia.org
mailto:socis@ampacatalonia.org
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Informació sobre les subvencions per a activitats 

esportives fora d’horari escolar 
Quan es poden demanar 

Termini de sol·licitud del 15 de setembre al 5 d’octubre*, de forma telemàtica. Més informació a la 

plana https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069 

*Dates orientatives del curs 2021-2022, a confirmar dates reals del curs 2022-2023 

Com 

Un cop obert el període de sol·licitud de les subvencions, i amb la preinscripció a l’activitat 

esportiva realitzada, us proporcionarem el número de referència de l’activitat per poder sol·licitar 

la subvenció online. El sol·licitant haurà d’emplenar  la resta de la sol·licitud i haurà de presentar-la 

de forma telemàtica juntament amb la documentació requerida per l’ajuntament. 

L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona 

La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 10.000€ any.** 

**A confirmar curs 2022-2023. 

Activitats de l’AFA Catalònia per les quals es pot demanar subvenció 

Futbol sala (escola i CEEB), Bàsquet (escola i CEEB), Street dance, Patinatge, Piscina i Kàrate. 

Passos per realitzar la matrícula 
1. Omplir els fulls d’inscripcions 1 (dades personals i de contacte), 2 (activitats), 3 (SEPA) i 4 

(declaració responsable) 

2. Fer l’ingrés de l’import de la matrícula al compte de l’AFA 

ES70-2100-3313-31-2500016072 

3. Entregar tots els documents [Inscripció (fulls 1 i 2), SEPA (full 3), Declaració Responsable (full 

4) i Justificant Bancari] omplerts en majúscules a la bústia situada a l’entrada de l’escola, per 

correu electrònic a socis@ampacatalonia.org o al despatx amb cita prèvia. Si no es fa cap 

extraescolar, n’hi ha prou d’entregar el full 1 de la Inscripció i el Justificant bancari. 

Per començar les extraescolars a l’Octubre, cal entregar la documentació 

ABANS DEL 28 DE SETEMBRE 

Preus i continguts del full de matrícula vàlids, excepte errors tipogràfics 

PER SER SOCI DE L’AFA 

CAL REALITZAR LA MATRICULA CADA CURS 

Famílies amb 1 nen:   40 € /ANY 

Famílies amb 2 nens:   46 € /ANY 

Famílies amb 3+ nens: 52 € /ANY 

https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069
mailto:socis@ampacatalonia.org

