
Curs 2020/21 

Full d'inscripció AMPA Escola La Sèquia
 

Dades de la família 
 Pare / mare / tutor legal representant:  

DNI, NIE o passaport: 

Telèfon/s de contacte:  

Correu/s electrònic/s:  
 

Dades dels/de les alumnes 
 Nom i cognoms:  Curs:  

Nom i cognoms:  Curs:  

Nom i cognoms:  Curs:  

Nom i cognoms:  Curs:  
 

Contactes en cas d'incidència / accident 
 Nom:  Parentiu: Telèfon:  

Nom:  Parentiu: Telèfon:  

Nom:  Parentiu: Telèfon:  

Nom:  Parentiu: Telèfon:  
 

Conformitat i validesa de les dades 
 Data: 

Signatura: 

 

 

Autorització bancària 
 Número IBAN del compte bancari:  

Nom i cognoms del titular del compte:  

Compte bancari pel pagament de:  Quota AMPA        Matiner        Menjador        Extraescolars 
Autoritzo a AMPA Escola La Sèquia a domiciliar al compte bancari indicat, del qual sóc titular, els rebuts que es puguin 
derivar de la present inscripció, segons estableix la Llei 16/2009 de 13 de novembre de serveis de pagament. 
 

Signatura del titular del compte: 

 

Número IBAN del compte bancari:  

Nom i cognoms del titular del compte:  

Compte bancari pel pagament de:  Quota AMPA        Matiner        Menjador        Extraescolars 
Autoritzo a AMPA Escola La Sèquia a domiciliar al compte bancari indicat, del qual sóc titular, els rebuts que es puguin 
derivar de la present inscripció, segons estableix la Llei 16/2009 de 13 de novembre de serveis de pagament. 
 

Signatura del titular del compte: 

 
  



Curs 2020/21 

Protecció de dades personals AMPA Escola La Sèquia
 

Responsable 
 AMPA Escola La Sèquia (G64087257) 

Camí Vell de Santpedor 36-38, 08243 Manresa 
ampalasequia@gmail.com 

 

Finalitats 
  Gestió de l'associació. 

 Interlocució davant les administracions públiques. 
 Fomentar la relació, comunicació i coordinació entre les famílies i l'escola. 
 Organitzar i gestionar serveis i activitats extraescolars, formatives i/o socioculturals. 
 Informar, promocionar i orientar sobre el funcionament del centre, de l'AMPA i/o dels serveis gestionats per l'AMPA. 
 Inscripcions i gestió de les activitats i altres serveis que gestionats per l'AMPA. 
 Promoció i registre de les activitats/esdeveniments organitzats per l'AMPA mitjançant l'ús i publicació de textos i imatges dels 

menors i familiars (fotografia i/o video) captades durant els mateixos, en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes 
socials, canals de comunicació i pàgina web titularitat de l'AMPA, i registre històric de les activitats/esdeveniments organitzats. 

 Creació i gestió de llistes/canals de comunicació electrònics (correu electrònic i telèfon mòbil). 
 Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis corresponents. 
 Tractament de les dades de salut (al·lèrgies, intoleràncies, possibles malalties...) necessàries per a la prestació de serveis. 

 

Legitimació 
  Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació, prestació de serveis i circumstàncies inherents a aquests.. 

 Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges. 
 Consentiment per a la inclusió en llistes/canals de comunicació electrònics.  

 

Destinataris 
  Administració pública. 

 Entitats i/o empreses necessàries per a l'execució dels serveis i activitats. 
 Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars. 
 Les imatges mai seran cedides a tercers sense l'autorització expressa dels afectats. 

 

Conservació de les dades 
 Totes les dades i informació subministrada es conservarà activa durant la permanència com a membre de l'associació. Finalitzada 

l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que, per imperatiu legal, s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. 
Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat per la qual van ser publicades. 

 

Drets 
 Tot interessat té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals. Per 

exercir els seus drets cal adreçar un escrit al responsable (dades indicades a la capçalera d'aquest document). En cas de divergències 
en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es). 
En relació a les imatges obtingudes en activitats públiques, com festes, obres de teatre, concerts o desfilades, pot aplicar-se el punt 
8.2.c. de la Llei Orgànica 1/1982 ("No es reputa com una intromissio il.legítima la presa d'imatges de terceres persones amb motiu 
d'un succés o esdeveniment públic, i les persones que apareguin ho facin com merament accessòries"), ja que preval l'interes 
d'informar de l'acte i no de cap participant en particular. En cas que es consideri que la privacitat del menor pot veure's compromesa, 
cal notificar-ho abans de l'acte, tot i que sempre existeix el dret a sol.licitar la retirada de qualsevol imatge publicada. 

 

Acceptació 
 Nom, cognoms i curs de l'/dels alumne/s: 

 
Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal: 
DNI: 
En base als termes d'aquest document i a les dades proporcionades en el full d'inscripció, autoritzo: 

 L'ús i publicació d'imatges del/s menor/s segons els criteris establerts:  Sí       No 
 El tractament de les dades personals de salut:  Sí       No 
 Les comunicacions i canals de comunicació de l'AMPA a través del correu electrònic:  Sí       No 
 Les comunicacions i canals de comunicació de l'AMPA a través del telèfon mòbil:  Sí       No 

Data: 
Signatura: 
 
 
 



Curs 2020/21 

Extraescolars per a infantil AMPA Escola La Sèquia
 
Proposta d'activitats extraescolars per a educació infantil 
 Horari Activitat Cursos DL DM DC DJ DV Inscripcions sol.licitades 
 Migdia Manualitats P4 i P5          
 Tarda 

Anglès 
P3          

  P4          
  P5          
  Teatre P4 i P5          
  Esports P3, P4 i P5          
  Dibuix artístic P5          
  Mou-te i balla P3, P4 i P5          
  Ceràmica P5          
  Gimnàstica P4 i P5          
  L'Illa (educació emocional) P4 i P5          
  

Música 
P3          

  P4 i P5          
  Bike kids P4 i P5          
 Nom de l'alumne/a i curs:           

 Nom de l'alumne/a i curs:           

 Nom de l'alumne/a i curs:           

 Nom de l'alumne/a i curs:           
Marcar les activitats a inscriure per cadascun dels alumnes en la seva corresponent columna 

 
Autorització 
 Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal:  

DNI, NIE o passaport: 

 Autoritzo l'assistència dels alumnes indicats a les activitats seleccionades, acceptant-ne les condicions establertes. 
 Autoritzo al responsable de l'activitat a prendre les decisions mèdiques que calgui adoptar en cas d'urgència. 
 Certifico que he pagat la quota de l'AMPA del curs 2020/21. 
Data: 
Signatura: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota important 
 Les activitats extraescolars previstes poden ser modificades/anul.lades per l'afectació de la COVID-19, les 

mesures de prevenció que estableixin les autoritats competents i/o les mesures adoptades per la direcció 
de l'escola. Es comunicarà qualsevol canvi a través dels canals de comunicació oficials de l'AMPA. 



Curs 2020/21 

Extraescolars per a primària AMPA Escola La Sèquia
 
Proposta d'activitats extraescolars per a educació primària 
 Horari Activitat Cursos DL DM DC DJ DV Inscripcions sol.licitades 
 Migdia L'Illa (educació emocional) de 1r a 6è          
  Manualitats de 1r a 6è          
 Tarda 

Futbol sala 
1r i 2n          

  3r i 4t          
  5è i 6è          
  Beisbol de 1r a 6è          
  Urban dance de 1r a 6è          
  Bàsquet de 1r a 4t          
  Dibuix artístic de 1r a 6è          
  Lego Robot de 3r a 6è          
  Ciència de 1r a 6è          
  Gimnàstica de 1r a 4t          
  Ceràmica de 1r a 6è          
  Judo de 1r a 6è          
  Patinatge de 1r a 6è          
  Handbol de 1r a 6è          
  

Anglès 
1r i 2n          

  3r i 4t          
  Música 1r i 2n          
  Bike kids de 1r a 6è          
  Circ de 1r a 6è          
 Nom de l'alumne/a i curs:           

 Nom de l'alumne/a i curs:           

 Nom de l'alumne/a i curs:           

 Nom de l'alumne/a i curs:           
Marcar les activitats a inscriure per cadascun dels alumnes en la seva corresponent columna 

 

Autorització 
 Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal:  

DNI, NIE o passaport: 

 Autoritzo l'assistència dels alumnes indicats a les activitats seleccionades, acceptant-ne les condicions establertes. 
 Autoritzo al responsable de l'activitat a prendre les decisions mèdiques que calgui adoptar en cas d'urgència. 
 Certifico que he pagat la quota de l'AMPA del curs 2020/21. 
Data: 
Signatura: 
 
 

 
 
 
Nota important 
 Les activitats extraescolars previstes poden ser modificades/anul.lades per l'afectació de la COVID-19, les 

mesures de prevenció que estableixin les autoritats competents i/o les mesures adoptades per la direcció 
de l'escola. Es comunicarà qualsevol canvi a través dels canals de comunicació oficials de l'AMPA. 



INFORMACIÓ CURSETS DE NATACIÓ EXTRAESCOLARS 2020-21 
- Dates dels trimestres: 

 1r Trimestre: 21 de setembre fins el 22 de desembre de 2020 
 2nTrimestre: 11 de gener fins el 27 de març de 2021 
 3r Trimestre: 06 d’abril fins el 22 de juny de 2021 

Per a festius podeu consultar el calendari que podreu trobar a la recepció del centre i a www.piscinesmanresa.cat. 
 
- Horaris de les sessions: les sessions tindran una durada de 45 minuts, de dilluns a divendres (es pot escollir 
qualsevol dia). L’horari de les sessions serà el següent: 

 17:10-17:55h 
 18:00-18:45h 
 18:50-19:35h 

 
- Preus: la tarifa pel curs 2020-21 és de 107,70€/trimestre. A les AMPES i/o escoles us oferim un preu de 
86,15€/trimestre per aquesta activitat extraescolar. Per a poder aplicar aquest preu especial és imprescindible que 
hi hagi un mínim de 5 alumnes de l’escola inscrits als cursets. 
 
- Períodes d´inscripció: el període previ de preinscripció preferent per tots els alumnes que hagin finalitzat el curs 
2019/20 serà del 29 de juny al 05 de juliol. Les inscripcions preferents es podran fer online (mitjançant un enllaç 
que rebran els pares dels nens/es que hagin finalitzat el curs) o presencials (a la recepció de les Piscines Municipals). 
A la inscripció preferent presencial també podran acollir-se els germans dels alumnes que hagin finalitzat el curs 
2019/20. A partir del 06 de juliol i fins el 06 de setembre s’obrirà la preinscripció per la resta d’alumnes. 
 
Us recordem que el pagament no s’ha de fer a l’AMPA, sinó directament al Complex Esportiu de les Piscines 
Municipals de Manresa, mitjançant domiciliació bancaria. En el moment de fer la inscripció és imprescindible portar 
el número de compte i un document justificatiu de la pertinença a l’AMPA (al final d’aquest document us 
n’adjuntem un model que podeu utilitzar, sempre i quan estigui correctament emplenat i porti el segell de l’AMPA).  
Les baixes o canvi de dia i/o hora s’han de notificar presencialment a la recepció de les piscines municipals de 
Manresa abans de l’inici del darrer mes del trimestre en curs. 
 
NOTA IMPORTANT: a causa de la incertesa creada davant la COVID19, treballem amb la suposició de que els 
cursets de natació podran realitzar-se de forma habitual. Si d’aquí a l’inici de l’activitat aquesta s’ha de veure 
modificada per ajustar-se a la normativa vigent en aquell moment us ho farem saber. En el cas que les ràtios dels 
grups s’hagin de modificar, l’assignació de places es farà sempre per ordre d’inscripció. 
 
Esperem poder comptar amb vosaltres per a aquest proper curs escolar 2020-2021!! 
 
 
JUSTIFICANT PERTINENÇA AMPA 
L’AMPA de l’escola La Sèquia certifica que l’alumne ________________________________________________ 
pertany a l’AMPA durant el curs 2020-21 i que per tant pot beneficar-se dels descomptes que ofereix el Complex 
Esportiu de les Piscines Municipals de Manresa en els cursets de natació infantils. 
(és imprescindible que aquest document porti el segell de l’AMPA)  

 
 
 
 

 
 

COMPLEX ESPORTIU DE LES PISCINES MUNICIPALS DE MANRESA 
Viladordis nº5 – Manresa – T: 93 874 47 50 – info.piscines@aiguesmanresa.cat – wwwpiscinesmanresa.cat -    


