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 Per cada nen/a que tingueu a l’escola cal presentar un full de Socis AFA i grapar el 
resguard del pagament de l’ingrés que haureu fet PER FAMILIA 
 

 Número de compte on cal ingressar els 30€ de la quota:  
ES83 2100 3459 3022 0001 9500 
 

 MOLT IMPORTANT!!!  En l’ingrés  feu constar el NOM, COGNOMS i EL CURS QUE 
FARAN ELS VOSTRES FILLS/ES 

 
 
 
 
 

NOM I COGNOMS NEN/A: 
 
 

 

CURS 2015/16: 
 
 

DATA NEIXAMENT: 

ADREÇA POSTAL: 
 
 

NÚM. TISS (CAT SALUT): 

ADREÇA ELECTRÒNICA: 
 
 

 

NOM I COGNOMS: 
 
 
VINCLE:  MARE             PARE             TUTOR/A LEGAL 

TEL. CONTACTE: 

NOM I COGNOMS: 
 
 
VINCLE:  MARE             PARE             TUTOR/A LEGAL 

TEL. CONTACTE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIS AFA 2015/16 
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ORDRE DE DOMICILIACIO DE DEUTE DIRECTE SEPA 
 

A emplenar per el creditor: 
 
Referència de l'ordre de domiciliació: DOMICILIACIÓ USUARIS 
Nom del creditor: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AFA ESCOLA PROVENÇALS: Make It Up - Babel Languages 
SCP, Fundació Catalana Privada CET 10, Mª Angels Cases Homs, Biz Procurement S.L., Raul Arza Garcia 
(Escacs) i Batucada (AFA Escola Provençals) 
C/PERÚ 105 
BARCELONA 08020 
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, l’usuari del servei autoritza al creditor a enviar 
instruccions a l'entitat del deutor per deure el seu compte i a l'entitat per efectuar els deutes en el seu 
compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al 
reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La 
sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de 
deute en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera. 
 
 
A emplenar per l’usuari del servei: 

 
 

NOM I COGNOMS TITULAR DEL COMPTE: 
 
 

NIF/NIE/PASSAPORT DEL TITULAR: 
 
 

 
 
____            ______            ______          ___         ________________ 
IBAN             ENTITAT          OFICINA          DC                Nº COMPTE 

 
 

 

Signatura     Data 

 

  
En compliment del que preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les vostres dades seran incorporades i es tractaran en un fitxer “Socis” del qual és responsable l’AFA de l’Escola 
Provençals amb la finalitat del registre d’associats per realitzar la gestió econòmica, gestió de les activitats que es gestionen a 
través de l’associació i difusió sobre els nostres continguts, donant el vostre consentiment per a que puguin ser cedides i tractades 
per les empreses que realitzen les activitats per compte de l’associació. 

 
Així mateix autoritza a que es puguin recollir, tractar i publicar imatges del seu fill/a durant el servei que es realitzarà i en el qual 
participarà i que dites imatges puguin ser utilitzades per l’AFA de l’Escola Provençals i les empreses que realitzen les activitats per 
compte de l’associació sempre i quan tingui per finalitat difondre’s les activitats. 

Autoritzo    No Autoritzo  
 

Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la 
normativa vigent o emplenant i signant la sol·licitud que trobareu al bloc de l’associació https://afaproven.wordpress.com/, 
mitjançant un correu ordinari a l’adreça c/ Perú,105  08020 de Barcelona o per correu electrònic a lopd.proven@gmail.com  

 
La cancel·lació de les dades impossibilita l’alta com a soci a l’associació.  
És necessari ser soci de l’associació per poder realitzar qualsevol de les activitats extraescolars.  
L’ autorització comporta l’assistència a l’activitat sol·licitada, sota les condicions d’inscripció establertes i un cop fet el pagament.  
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Benvolgudes famílies, 
 
A continuació us presentem les activitats extraescolars previstes per el proper curs 2015-2016 
que des de l’AFA gestionem i esperem donin cabuda a totes les vostres expectatives. 
 
Per tal de poder valorar en quina de les activitats voleu inscriure els vostres fills/es podeu 
consultar tota la informació en el bloc de l’AFA en l’apartat EXTRAESCOLARS que trobareu a la 
pàgina d’inici (https://afaproven.wordpress.com/). 

 
Informacions importants a tenir en compte a l’hora de fer la inscripció : 

 
 Per realitzar les activitats extraescolars cal ser socis de l’AFA, caldrà doncs presentar junt amb el 

full d’inscripció de les activitats extraescolars el full de socis AFA 2015/16 i el resguard del 
pagament.  
 

 Cal presentar la inscripció igualment per tal de renovar la plaça en el cas de voler continuar en 
l’activitat del curs vigent. Si no es presenta inscripció en el termini establert, automàticament 
procedirem a realitzar la baixa. Els nens/es que continuen en l’activitat un curs més tenen 
prioritat en el cas que les inscripcions superin el màxim establert per grup. 
 

 El període de inscripcions començarà el 25 de maig i finalitzarà el 5 de juny per als alumnes de 
P4 fins 6è. Les inscripcions entregades fora de termini passaran a una llista d’espera i iniciaran 
l’activitat el mes de novembre sempre i quan restin places.  

 

 Els dos fulls i el resguard de pagament cal retornar-los (grapats per evitar pèrdues) del 25 de 
maig fins el 5 de juny al Coordinador d’Extraescolars (Albert Castro) de dilluns a divendres de 
16,45h fins a 18,30h o bé deixar-los a la bústia d’Extraescolars que trobareu al costat del 
despatx del Coordinador i de l’AFA. Recordem que cal signar els dos fulls. 
 

 Les inscripcions dels alumnes que s’incorporen a l’escola per primer cop  (P3 o alumnes nous)     
s’ entregaren els dies 17 i 18 de setembre de 2015 de 16,45h fins a 18,30h al Coordinador 
d’Extraescolars (Albert Castro) o bé deixar-los a la bústia d’Extraescolars que trobareu al costat 
del despatx del Coordinador i de l’AFA. Recordem que cal signar els dos fulls. 
 

 Totes les activitats d’extraescolars i música de P3 començaran a partir del dijous dia 1 
d’Octubre excepte música que començaran les classes el 14 de setembre. 

 

 Durant el període del 14 al 30 de setembre, mentre no comencin les extraescolars, s’oferirà un 
servei de Casalet de Tarda, de 16’30h a 17’30h, per a tots aquells alumnes que ho necessitin, si 
és el cas caldrà presentar el full adjunt de Casalet de Tarda. 
 

 Es requereix un mínim de 10 nens/es per realitzar les activitats extraescolars o el Casalet de 
Tarda.  

 

 L’horari de les activitats extraescolars restarà supeditat a l’horari escolar. 
 

 Recordeu que podrem optar a demanar ajuts per les famílies, de les activitats esportives que 
atorga l’ Institut de Barcelona d’ Esports (IBE). Aquestes beques es podran tramitar durant el 
mes de setembre, però encara no tenim les dates per tramitar-les. Un cop tinguem les dates 
seran notificades mitjançant el blog de l’AFA, mail a les famílies i cartellera a l’exterior. 
 

EXTRAESCOLARS 2015-2016 

https://afaproven.wordpress.com/
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Alumne: Curs actual: P3  
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT: 16:30-17:30 DIES  TARIFA  MES MARCAR  

CASAL DE TARDA (P3 A 2n)  DLL-DM-DX-DJ-

DV* 

5 dies... 33,50€ 
4 dies...28,00€ 

3 dies...21,25€ 
2 dies...15,00€ 

1 dia....8,50 

 

INICIACIO ESPORTIVA (P3 i P4)  Dilluns i Dimecres 21€  

KIDS BRAIN (P4 i P5)****  Dimarts  32€  

BALLEM (P3 A P5)  Dimarts i Dijous 21€  

TEATRE (P3 A 1r)  Dimecres*** 14,24€  

TALLER DE MÚSICA (P4 i P5)  DIMECRES 27€  

JUGUEM EN ANGLÈS (P4 i P5)**  DIMARTS I 

DIJOUS 

30€  

ACTIVITAT: 16:30-18:30 DIES  TARIFA MES MARCAR  

NATACIÓ (P3 A P5)  Dijous  38,75€  

ACTIVITAT: 16:30-19:00 DIES  TARIFA MES MARCAR  

NATACIÓ (P3 A P5) 8 PLACES  Divendres  39,80€  
 
 

* Marcar els dies que es necessitin 

** Previsió cost quadern infantil 8,50 € i rebut d’abril lloguer espai festival de 5€ 

*** L’activitat de teatre pot patir variacions en l’agrupament dels cursos segons el número 

d’inscripcions que es facin 

**** Nens/es que no hagin fet l’activitat el curs 2014-2015. El primer mes es lliurarà un rebut 

addicional 30€, en concepte de matrícula (inclou material, accés plataforma online i exàmens 

anuals) 

INSCRIPCIÓ I /O RENOVACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016 


