
 

En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en el fitxer Extraescolars el responsable de la qual és l'AFA de l'institut 

Joan Brossa i seran tractades per la gestió de l'entitat i per la gestió econòmica de les activitats. Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament 
enviant un correu electrònic a ampajoanbrossa@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l'AFA. 

 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021– 2022 

inici: 4 d’octubre de 2021  

ACTIVITAT MONITOR HORARI 
Total hores 

setmana 
PREU 

ACTIVITATS NO ESPORTIVES 

ANGLÈS 1r-2n ESO (Repàs) Carla Gil Dimarts 17,15 a 18,15 h 1h 20€/mes 

CATALÀ (Repàs) Carla Gil Dijous de 17,15 a 18,15 h 1h 20€/mes 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

VÒLEI Global Sports Dimarts de 17,15 a 18,45h 1,30h 28€/mes  

TENNIS Global Sports Dimecres de 15,45 a 17,15h 1,30h 28€/mes  

BÀSQUET Global Sports Dijous de 16 a 17,30h 1,30h 28€/mes  

HANDBOL Global Sports Divendres de 16 a17,30h  1,30h 28€/mes 
       

Forma de pagament: Totes les activitats es pagaran el dia 1 de cada mes per endavant i per rebut bancàri. 
 

Mínim d’alumnes per començar l’activitat: 

- 6 alumnes Anglès repàs per 1r i 2n d’ESO i Català repàs. 

- 6 alumnes per Tennis, Bàsquet i Vòlei. 
Per totes aquestes activitats, el màxim d’alumnes per grup serà de 12. Es faran tants grups com calguin en funció dels 
alumnes sol·licitants de l’activitat. 
Ompliu aquesta butlleta i lliureu-la a l’oficina de l’AFA abans del 20 de setembre. 

Talleu per la línia de punts 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

BUTLLETA EXTRAESCOLARS  

Activitats Extraescolars Curs 2021 - 2022 

L’alumne/a ............................................................................................................................  (nom i cognoms) 
del curs .................. amb DNI .................................  i Tel. contacte (pare/mare/tutor) ...................................... 
e-mail contacte (pare/mare/tutor) ....................................................................................................................... 
participarà a la/les activitats extraescolars marcades. 

Marqueu amb una creu l’activitat o activitats a què us voleu inscriure.  

 ANGLÈS 1r-2n ESO (repàs) dimarts de 17,15 a 18,15 h 

 CATALÀ (repàs)  dijous de 17,15 a 18,15 h 

 VÒLEI    dimarts de 17,15 a 18,45h  

 TENNIS    dimecres de 15,45 a 17,15h 

 BASQUET   dijous de 16 a 17,30h 

 HANDBOL   divendres de 16 a17,30h 

Dades bancàries pel cobrament de les activitats extraescolars 
 

Senyors, 
Us agrairé que amb càrrec al meu compte/llibreta atengueu els rebuts que us presentarà l’AFA de l’Institut Joan Brossa. 

Titular compte.................................................................................. DNI o Passaport titular:................................. 

Banc/Caixa.............................................................................................................................................................. 

Numero de compte amb IBAN (24 dígits) 

E S                       
 

Data:........................                              Signatura:..................................... 


