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En aquest document trobareu informació sobre les activitats que ofereix l’AMPA per als seus 

socis: Servei bon dia, distribució i socialització de llibres de text i activitats extraescolars. 

Cal haver abonat prèviament la quota anual de l’associació per accedir a totes elles.  

 

Penseu que totes les activitats hauran d´estar autoritzades i seguiran les instruccions 

sanitàries que pertoquin. En cas de no poder dur a terme qualsevol activitat 

s´informarà a les famílies. 

 

 

QUOTA DE L’AMPA 

Durant el curs 2020-2021 la quota de soci serà de 30€, que es paguen per família, no per 

alumne, i que s’han d’ingressar al número de compte de l’associació:                                                  

 “La Caixa” ES60-2100-3377-59-2200082442, posant com a concepte: AMPA+ Nom i 

cognoms del nen/a + Curs que farà. 

 

«RECORDEU QUE PER LES FAMILIES DEL CURS PASSAT AQUEST ANY TENIU 

UNA BONIFICACIÓ DE 10.-EUROS EN LA QUOTA» 

 

 

 

 

 

AMPA ESCOLA LA NOVA 

ELECTRA 

Plaça de l’Electra, 15 

  08226 Terrassa 

Tlf. 615733880 
Horari d’atenció telefònica: 

 De Dll a Dv de 17-19 h. 
Els mes d`agost no s’atendran 

els e-mails ni el telèfon. 

www.ampalanovaelectra.com 

info@ampalanovaelectra.com 

 

http://www.ampalanovaelectra.com/
mailto:info@ampalanovaelectra.com
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Dades de contacte amb l´AMPA, via correu electrònic: 

 

Informació sobre pagaments (llibres, extraescolars..) – economica@ampalanovaelectra.com 

Informació sobre la socialització de llibres – socialitzacio@ampalanovaelectra.com 

Informació sobre activitats extraescolars – extraescolars@ampalanovaelectra.com 

Informació sobre bon dia, casalets i casals d´estiu – serveis@ampalanovaelectra.com 

Consultes i/o incidències de menjador – menjador@ampalanovaelectra.com 

Informació sobre sortides i activitats en família – enfamilia@ampalanovaelectra.com 

 

 

1. SERVEI BON DIA (7:30h-9:00h) 

 
Ampliació horària matinal. Empresa: Serveis Esportius Recresport.  
Funcionament:  des del primer dia de classe a l’últim, ambdós inclosos. Ús fix o esporàdic.  
Obligatori  fitxa d’inscripció (disponible al web de l’AMPA i a la secretaria de l’escola). 
Cobrament: domiciliació bancària a mes vençut (entre l’1 i el 5 de cada mes).  
Esporàdics: possibilitat de pagament en efectiu en el mateix moment. 
Nombre mínim d’usuaris: 14 nens 

Més informació a serveis@ampalanovaelectra.com o Recresport 672.289.164 (Ana Álvarez). 
 

Quotes d'octubre a maig   Quotes setembre i juny   

          

     DIES 7:30 a 9:00 8:00 a 9:00 8:30 a 9:00       DIES 7:30 a 9:00 8:00 a 9:00 8:30 a 9:00 

          5 36€ 33€ 23€       5 24€ 22€ 16€ 

    4 33€ 28€ 21€       4 22€ 19€ 14€ 

    3 28€ 23€ 20€       3 19€ 16€ 13€ 

    2 21€ 19€ 17€       2 14€ 13€ 12€ 

    1 13€ 12€ 10€       1 9€ 8€ 7€ 

Esporàdi
c 4€ 4€ 3€  Esporàdic 4€ 4€ 3€ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:economica@ampalanovaelectra.com
mailto:socialitzacio@ampalanovaelectra.com
mailto:extraescolars@ampalanovaelectra.com
mailto:serveis@ampalanovaelectra.com
mailto:menjador@ampalanovaelectra.com
mailto:enfamilia@ampalanovaelectra.com
mailto:serveis@ampalanovaelectra.com
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2. LLIBRES DE TEXT 

La implantació de la socialització a tots els nivells es va iniciar el curs 2014-2015. Actualment, 

només* es podran incorporar al programa els alumnes de nou ingrés. Per fer-ho han de signar 

el full d’adhesió (disponible al web de l’AMPA) i lliurar-lo a secretaria de l’escola. 

Al abonar la quota de socialització entenem que la família el vol adherir al projecte. 

(*) Les famílies que al curs 2014-2015 o el curs que van ingressar a l’escola no es van adherir 

al procés de socialització i ho vulguin fer amb posterioritat hauran d’abonar les quotes 

endarrerides des del curs que van escolaritzar els seus fills en aquesta escola.  

 

Un cop abonada la quota de socis (30€), podreu fer l’ ingrés al mateix número de compte, de 

la quantitat corresponent als llibres dels vostres fills que us detallem a continuació, tenint en 

compte les següents dades: 

 Número de compte:   La Caixa ES60-2100-3377-59-2200082442 

 Concepte:    Llibres+Nom nen/a + curs que farà. 

 Pagament:    Abans del  7 de setembre  

 

ATENCIÓ: Per ingressos fet amb posterioritat a aquesta data no es garanteix que els nens 

tinguin els llibres a l’inici de curs. 
 

No és pujaran els llibres a classe fins que s´hagi pagat tota la quota de 

socialització i s´ha d´estar al corrent de pagaments amb l´AMPA. 

Un cop abonats els llibres, la comissió de socialització de l’AMPA s’encarregarà d’entregar-los 

al tutor/tutora corresponent, per tal que estiguin disponibles a les aules per a ésser utilitzats 

des del primer dia de classe.  
 

És imprescindible guardar el rebut bancari del pagament, on s’hagi indicat correctament nom 

i cognoms i el nivell que cursarà el nen/a, com a garantia de l’ingrés. 
 

Donada la tasca de gestió que realitza l’AMPA per a aquest projecte, les famílies que tinguin 

algun pagament pendent amb l’AMPA, no podran inscriure-s’hi fins que es posin al corrent 

dels deutes, o hauran d’abandonar el projecte de socialització si es dóna el cas.  En cas de 

famílies amb deutes pendents, els ingressos que facin en concepte de socialització es 

destinaran en primer lloc a cancel·lar el deute que tinguin amb l´AMPA. 

PREUS DELS LLIBRES SOCIALITZATS (el llistat de llibres el trobareu penjat al blog de l´escola a 

finals de juny) 

  

 

 

 

 

 

1r , 2n , 3r, 4t, 

5è i 6è 

            PREU TOTAL SOCIALITZACIÓ 90,00€ 

P3, P4 i P5 * Un llibre de lectura (a proposta de la tutora) 5,00€ 
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Els dies 7, 8 i 9 de setembre és farà la revisió de llibres del curs 

20/21, recordeu que per poder pujar els llibres a l´aula, és obligatori 

la revisió i el pagament complet dels llibres. Horari pendent de 

confirmar. (Whatsaap AMPA) 

 

Informacions i dubtes:  Sobre pagaments  economica@ampalanovaelectra.com 

  Sobre llibres i el procés socialització socialitzacio@ampalanovaelectra.com 

                                                                                                                               

4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

INSCRIPCIONS del 15 juny al 10 de juliol (ambdós inclosos).  

ATENCIÓ:  

Les inscripcions és podran fer online, o per correu electrònic, segons l’activitat. 

Màgia: http://creaieduca.com/inscripcions 

Piscina i teatre:  mail: extraescolars@ampalanovaelectra.com 

Recresport:  https://recresport.net/la-nova-electra/ 

Fiac:  https://gestions.fiac.cat/ca/dbf/preinscripcio-escola/l/ne (Per alumnes nous)  

En el cas d’anglés:     Els alumnes que ja han fet l´activitat aquest curs ho rebreu via correu electrònic 

directament per part de l´empresa. 

Informació complementaria d’anglés per els alumnes nous: 
Proves de nivell 
Els alumnes nous a partir de 2n de primària han de realitzar una prova de nivell 
a:    https://gestions.fiac.cat/ca/dbf/prova-nivell-clients/3/1/ne 
Al final de la prova podran concertar dia i hora per la part oral al centre FIAC que 
els vagi millor. 
Informació nivells FIAC 
Als següents vídeos trobareu informació sobre els nivells FIAC: 

·         Playgroup i Kids: alumnes de P4, P5, 1r i 2n de primària. 
https://youtu.be/c9JOUZzxbaw 

·         Juniors: alumnes de 2n a 6è de primària. 
https://youtu.be/3dWSD10ha7Y 

·         Teens: alumnes de 6è de primària a Batxillerat. 
https://youtu.be/wPtSe48rJHg 
 

mailto:economica@ampalanovaelectra.com
mailto:socialitzacio@ampalanovaelectra.com
http://creaieduca.com/inscripcions
mailto:extraescolars@ampalanovaelectra.com
https://recresport.net/la-nova-electra/
https://gestions.fiac.cat/ca/dbf/preinscripcio-escola/l/ne
https://gestions.fiac.cat/ca/dbf/prova-nivell-clients/3/1/ne
https://youtu.be/c9JOUZzxbaw
https://youtu.be/3dWSD10ha7Y
https://youtu.be/wPtSe48rJHg
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Opció d’inscripcions presencials: 

Les inscripcions presencials seran els dies 25 i 26 de juny. Caldrà ser molt 

estrictes amb les normes de seguretat sanitàries. (Horari pendent de 

confirmació. Whatsaap AMPA) 

*No s’acceptarà cap inscripció que no estigui amb tota la documentació completa (comprovant de 

pagament de la quota d’AMPA i comprovant de pagament de la reserva en el cas de l’activitat 

d’anglès, piscina i teatre, fet dintre del període establert per fer les inscripcions). 

15 de juliol: publicació de llistes provisionals d’inscrits a ampalanovaelectra.com ( Període de 

reclamacions a través de extraescolars@amapalanovaelectra.com fins el 22 de juliol) 

25 de juliol: publicació de llistes definitives d’inscrits a ampalanovaelectra.com 

18 de setembre: segon període d’inscripcions, NOMÉS per acabar d’omplir les activitats on hi hagi 

hagut vacants. 

30 de setembre: s’anul·laran les activitats que no hagin arribat al nombre mínim d’inscrits. 

No s’admetran inscripcions per cap altra via, ni fora dels terminis establerts. 

 

Si voleu informació sobre les extraescolars per correu 

electrònic a  extraescolars@ampalanovaelectra.com 

 

   
4.1. COM FER LA INSCRIPCIÓ?  
 

Aquest any demanem que fer les inscripcions telemàticament, nosaltres disposarem dos dies 

per les inscripcions presencials.  

 

És obligatori les següents coses: 

 

- Comprovant de pagament de la quota de socis de l’AMPA curs 2020/21 

- Estar al corrent de pagament de les quotes i activitats de l´AMPA dels darrers anys. 

- Fitxa de dades/domiciliació bancària de cada activitat extraescolar on apunteu el 

vostre fill/a:   FIAC*, Piscina*, Teatre*, Màgia, Recresport. 

Les trobareu al final d’aquest dossier. 

 

mailto:extraescolars@amapalanovaelectra.com
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*Per inscriure’s serà necessària una paga i senyal* 

En el cas de piscina, anglès i teatre heu de fer un ingrés bancari de 20€ al número de compte 

de l’AMPA , “La Caixa” ES 60 2100-3377-59-2200082442”, posant com a concepte 

“Piscina+nom i cognoms del nen/a + curs que farà” o “Anglès+ nom i cognoms del nen/a + 

curs que farà” o “Teatre+nom i cognoms del nen/a + curs que farà”.   Cal fer un ingrés per a 

cada activitat. 

A la les activitats de Recresport se us girarà un rebut  durant el mes de juliol, en concepte de 

paga i senyal, per reservar l’activitat. 

 

(*) La paga i senyal no es retornarà, excepte en el cas que l’activitat quedi anul·lada, o si les 

baixes són cobertes per una altra inscripció a l’activitat dins del mateix trimestre en què s’han 

produït. 

 

IMPORTANT 

Totes les activitats són mixtes.  S’inicien al mes d’octubre i finalitzen al mes de maig. 

Les inscripcions s´atendran per ordre d´arribada, en el cas que el nombre d'alumnes inscrits a 

una activitat sigui superior al nombre màxim de places fixades, es generarà una llista 

d’espera, sempre atenent a l’ordre cronològic en què s’han fet les sol·licituds d’inscripció.  

L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar aquells serveis i/o activitats amb un nombre d’inscrits 

inferior al mínim aconsellable per al bon funcionament, de variar la composició dels grups per 

necessitats d’organització, i de canviar el dia de realització d'alguna activitat depenent del 

nombre d'inscrits o de les necessitats de les empreses que la gestionin. 

La Junta de l’AMPA prendrà les mesures oportunes per garantir el bon funcionament de les 

activitats. 

El no pagament de les activitats comportarà la baixa de les mateixes. 

És indispensable estar al corrent de pagament de l´AMPA per poder inscriure’s a les 

activitats extraescolars. 

Per a més informació podeu consultar la normativa d’extraescolars al web de l’AMPA, o 

enviar un correu electrònic a la Comissió d’Extraescolars: 

extraescolars@ampalanovaelectra.com 

 

4.2. COM DONAR-SE DE BAIXA 

 

Per donar de baixa al nen/a en d’una activitat, s’han de seguir els següents passos: 

 

1. Enviar un correu electrònic a l’empresa responsable de l’activitat indicant l´escola, el 

nom i els cognoms del nen i el curs 

Recresport: info@recresport.net 

FIAC: serveiescola@fiac.cat 

 Piscina i teatre: extraescolars@ampalanovaelectra.com 

Màgia: extraescolars@magiaalexferrer.com 

 

2. Informar a la tutora/tutor del nen/a a través d’una nota a l’agenda  

mailto:extraescolars@ampalanovaelectra.com
mailto:info@recresport.net
mailto:serveiescola@fiac.cat
mailto:extraescolars@ampalanovaelectra.com
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4.3. ACTIVITATS: EDATS I HORARIS 

 

 

 

 

 

P3 P4 P5 1r. 
EP 

2n. 
EP 

3r. 
EP 

4t. 
EP 

5è. 
EP 

6è. 
EP 

1. ANGLÈS* (migdia)   X X X X X X X X 

2. BALL MODERN    X X X X X X X X 

3. BASQUET           X  X  X X  

4. ESCACS* (migdia)       X X  X X  X   X 

5. FUTBOL         X X X X X X 

6. JOCS MOTRIUS - P3 X         

7. INICIACIÓ ESPORT   X  X         

8. PATINATJE ARTISTIC                  X X X X X X X X  

9. MÀGIA      X  X X X X X 

10. TEATRE                
 

   X X X X X X 

11. PATINATJE ARTISTIC                  X X X X X X X X 

12. PISCINA X X X X X X X X X 
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ACTIVITATS MIGDIA     
 

       

       

 DILLUNS DIMARTS  DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12:40-13:40  

ANGLÈS 
 JUNIOR B-
JUNIOR C-
JUNIOR D-  
TEENS A                        

MÀGIA                 
3r-4r-5è-6è ANGLÈS   

JUNIOR B-
JUNIOR C-
JUNIOR D-  
TEENS A  

                      

ESCACS   
4t-5è-6è                         

  

14:00-15:00  
ANGLÈS    
 P4-KIDS-    
JUNIOR A                        

MÀGIA               
1r-2n 

ANGLÈS   
P5-KIDS-    
JUNIOR A             

ESCACS   
 1r-2n-3r                               

  

 

 

ACTIVITATS TARDA  (16:30 - 17:45)     

       

DILLUNS DIMARTS  DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  

FÚTBOL 
BASQUET FUTBOL BASQUET FUTBOL 

1r-2n-3r-4r      
5è-6è 

3r-4t-5è-6è 3r-4t 3r-4t-5è-6è 1r-2n-5è-6è 

INICIACIÓ A 
L'ESPORT 

PATINATGE 
ARTÍSTIC 

INICIACIÓ A 
L'ESPORT 

PATINATGE 
ARTÍSTIC 

TEATRE 
 

P4-P5 
P4-P5-1r-2n P4-P5 3r-4t-5è-6è       4t-5è-6è 

 

MULTIESPORT 
PISCINA MULTIESPORT BALL MODERN 

 

  

1r -2n 
P3 -6è 1r -2n P4-P5-1r-2n 

 

  

JOCS MOTRIUS 
 TEATRE 

BALL MODERN                           
3r-4r-5è-6è 

 
 

  

       P3 1r-2n-3r  
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4.4. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

ANGLÈS 

 

Empresa: FIAC Servei Escola. 

Ed. Infantil: Playgroup P4, Playgroup P5. 

Ed. Primària: Kids, Junior A, Junior B, Junior C, Junior D, Teens A.  

Per inscriure’s a un nivell cal haver superat el nivell anterior.  

Els alumnes a partir de segon que mai han fet anglès extraescolar hauran de fer una prova de nivell 

per saber en quin grup se’ls ubica quan s’inscriuen per primer cop. FIAC informarà a les famílies del 

dia de la prova. 

FIAC lliurarà a les famílies informes periòdics sobre l’evolució i actitud dels alumnes. També posa a 

disposició de les famílies el portal “FIAC CAMPUS”, amb informació específica de cada nivell i activitats 

interactives per reforçar des de casa el que fan a l’extraescolar. 

PISCINA 

 

Curset de natació impartit a les instal·lacions del Club Egara per monitors especialitzats.  

IMPORTANT:  

Els nens i nenes es desplacen en autocar fins a les instal·lacions, acompanyats per alguns pares i mares 

que fan voluntàriament de monitors. Si no hi ha prou acompanyants voluntaris no es podrà realitzar 

l’activitat. Si podeu fer d’acompanyants ho comuniqueu a l´hora de fer la preinscripció.  

 

 

TEATRE                                                                                                                  

 
L´objectiu de l´activitat és perfeccionar el llenguatge oral: memòria auditiva, pronunciació (entonació, 

fonètica), ampliació del lèxic (vocabulari, frases fetes) fluïdesa i aproximació a la literatura. 

Enriquiment de la sensibilitat i les capacitats expressives. Socialització i maduresa personal 

 

MÀGIA          

 
Màgia per Àlex Ferrer. Vols ser mag?  

Aprendrem a fer màgia amb: cordes, cartes, mocadors… El curs barreja tècniques de teatre, malabars i 
màgia. Per una bona agilitat de mans, imaginació i comunicació davant del públic sense por. 
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JOCS MOTRIUS    
 

Activitat per conèixer el propi cos i aprendre a coordinar-se, expresar-se i relacionar-se amb els altres.  

 
 

 

INICIACIÓ A L’ESPORT    
 

Ofereixen als nens i nenes la possibilitat de practicar diferents tipus d’activitats motrius des d’una 

vessant completament lúdica.  

Els nens i nenes es poden apuntar 1 o 2 dies a la setmana.  

 

 

MULTIESPORT   

 
Consisteix en una pràctica esportiva variada i no competitiva, amb la idea d’acostar els nens i nenes a 

diversos esports perquè puguin escollir el que més els agradi. 

Possibilitat de participar a les jornades multiesportives que organitza el Consell Esportiu els dissabtes. 

Els nens i nenes es poden apuntar 1 ó 2 dies a la setmana. 

 

FUTBOL   
 
Entrenament específic d’aquest esport. No hi ha l’opció d’inscriure’s només un dia. 

Possibilitat de participar en els jocs esportius que organitza el Consell Esportiu, jugant partits els 

dissabtes en la categoria corresponent. Per participar els dissabtes caldrà pagar una assegurança al 

Consell Esportiu i disposar de l’equipació de futbol de l’escola. El grup mínim ha de ser de 10 inscrits.  

 

 

 

BÀSQUET   

 
Entrenament específic d’aquest esport. No hi ha l’opció d’inscriure’s només un dia. 

Possibilitat de participar en els jocs esportius que organitza el Consell Esportiu, jugant partits els 

dissabtes en la categoria corresponent. Per participar els dissabtes caldrà pagar una assegurança al 

Consell Esportiu i disposar de l’equipació de bàsquet de l’escola.  

 

 
 
 
 



L’AMPA INFORMA 2020-2021                  
 

11 

 

 
BALL MODERN 

 
Activitat dirigida a tots aquells nens i nenes que volen gaudir del ball i la música. Es posaran en 

pràctica diferents estils de ball modern: Hip-hop, jazz, batuka...   

 

 

PATINATGE   

 
Activitat per aprendre a lliscar damunt els patins de quatre rodes (no inclosos en l´activitat) des d´una 

vessant lúdica, on treballarem l´equilibri, la coordinació la resistència física i els conceptes bàsics com 

girar i frenar a més del sentit del ritme a través de la música.  

 

 

ESCACS   

 
Activitat en què es treballa aquest esport-joc com una eina pedagògica i educativa que millora la 

concentració, exercita la memòria, defineix la capacitat de decisió, entrena el pensament analític i 

desenvolupa altres habilitats i capacitats de la persona. Durant el curs hi ha la possibilitat de fer 

competicions.  
 

 

 

4.5. PAGAMENT I PREUS 

 

ANGLÈS , PISCINA i TEATRE 

L’AMPA gestiona el pagament d’aquestes tres activitats. S’ha de fer per mitjà d’ingrés bancari 

al número de compte de l’associació “La Caixa” 2100-3377-59-2200082442, posant com a 

concepte “Piscina o Anglès o Teatre + nom i cognoms del nen/a + curs que farà” .El preu total 

de cada activitat per tot el curs es determinarà en funció del nombre d’inscrits i variarà entre 

els següents imports: 

 

     TEATRE:  120,00€   (20,00 de paga i senyal , i dos ingressos de 50,00€ a l´octubre i novembre) 
     ANGLÈS : Ed. Infantil (1 h. setmanal) Entre 180€ i 200€ + llibres a pagar abans del 31 desembre 

     ANGLÈS: Ed. Primària (2 h. setmanal) Entre 330€ i 360€ + llibres  a pagar abans del 31 desembre 

     PISCINA : Entre 320 € i 350€ (Inclou el preu del curset + desplaçament en autocar + assegurança)        

 

Aquests imports es poden fraccionar, si és necessari, en diversos pagaments, sempre i quan 

es tingui en compte que el total del curs haurà de quedar abonat abans de començar el 

segon trimestre. En cas contrari el nen o nena serà donat de baixa de l’activitat.  
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MÀGIA 

Els preus son:  una matrícula de 20,00-euros al setembre i després un rebut de 30,00-euros 

mensual. L´empresa us girarà els rebuts al compte que indiqueu al full d´inscripció. 

 

RECRESPORT 

 

L’empresa Recresport gestionarà el cobrament de les seves activitats:  jocs motrius, iniciació a 

l’esport, multiesport, futbol, bàsquet, ball modern, patinatge, patinatge artístic i escacs. 

Les següents quotes es pagaran cada mes per domiciliació bancària. Els rebuts es giraran per avançat 

a principis de mes al compte que els faciliteu quan feu la inscripció a l’activitat. 

 

  PREU CURS   FORMA PAGAMENT 

1 dia/setmana 128,00€    16 euros Juliol + 16 euros mes de novembre a  maig 

2 dies/setmana 224,00€    28 euros Juliol + 28 euros mes de novembre a  maig 

3 dies/setmana 312,00€    39 euros Juliol + 39 euros mes de novembre a  maig 

4 dies/setmana 376,00€    47 euros Juliol + 47 euros mes de novembre a  maig 

5 dies/setmana 392,00€    49 euros Juliol + 49 euros mes de novembre a  maig 

 

SUPLEMENTS: 
 

 - 30,00€ als qui facin esport d´equip (futbol i bàsquet) en concepte d´assegurança i inscripció a la lliga. 

 -30,00€ als qui participin a la competició de multiesport del Concell Esportiu els dissabtes en concepte                           

   d´asseguraça i inscripció a la lliga 

 - 15,00€ als qui facin l´activitat de Jocs motrius i iniciació i vulguin participar a les JIES (un dissabte al                       

   mes) en concepte d´assegurança i participació. 

 - 15,00€ als que facin escacs i vulguin participar als campionats de Concell Esportiu (divendres tarda) 

 

Als que facin més d´una competició se li restaran 5 euros a la segona i succesiva inscripció. 

Aquest suplement es carregarà a la quota d´octubre. 
 

5. ACTIVITATS PER A PARES I MARES 

 

Per apuntar-se només cal ser soci de l’AMPA. Les dues activitat són mixtes i només per adults. Heu 

d’assistir sense els vostres fills/es. 

 

BALL:  Divendres de 20h a 21h o de 21h a 22h. 

 

 

Si esteu interessats en realitzar alguna d’aquestes activitats cal que envieu un mail amb les vostres 

dades personals (nom vostre, nom dels vostres fills i a quina classe van) i dades de contacte (telèfon i 

mail, si en teniu), a l’adreça extraescolars@ampalanovaelectra.com, o també podeu deixar un full amb 

aquestes dades a la bústia de l’AMPA. 

 

mailto:extraescolars@ampalanovaelectra.com
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Escola La Nova Electra  

 
FULL D’INSCRIPCIÓ ESCOLA DE NATACIÓ CURS 2020-2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
*Les dades a emplenar son de l’alumne que hagi de fer el curset. 

 
COGNOMS:       NOM: 

 

DATA DE NAIXEMENT:       DNI: 

 

ADREÇA: 

 

POBLACIÓ:       CODI POSTAL: 

 

NOM MARE:       MÒBIL MARE: 

 

NOM PARE:       MÒBIL PARE: 

 

 

E-MAIL: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Obligatori portar casquet de bany, calçat de piscina i tovallola (obligatori marcar tota la roba que porti 

l’alumne) 

 

Emplenar i signar aquest full adjuntant  foto de carnet, fotocòpia del DNI i fotocòpia de la targeta de la 

sanitària 

 

Terrassa, a ..... de..................... 2020 

 

Signatura 

 

 

 

POTS FER D’ACOMPANYANT?                 SI                NO 

 

 

*Marcar la casella corresponent tant si es pot com si no per fer d’acompanyant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nº TARGETA SANITÀRIA: 
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Escola La Nova Electra          

                                                                                                 
FULL D’INSCRIPCIÓ TEATRE  CURS 2020-20201        

 
 
 
 
Dades alumne: 
 

COGNOMS:     NOM: 

 

DATA DE NAIXEMENT:     DNI: 

 

ADREÇA: 

 

POBLACIÓ:     CODI POSTAL: 

 

NOM MARE:     MÒBIL MARE: 

 

NOM PARE:     MÒBIL PARE: 

 

E-MAIL: 
 

 

 

 

 

 

Terrassa, a ..... de..................... 2020 

 

Signatura 

 
 


