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DADES DEL XIQUET/A | DATOS DEL NIÑO/A

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

Data de naiximent/ Fecha de nacimiento: (*) DNI:

Nacionalitat/Nacionalidad: SIP:

Al-lèrgies, medicaments,o altres observacions / Alergias, medicamentos u otras observaciones:

DADES DELS PARES / DATOS DE LOS PADRES

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

Adreça/Dirección:

Telèfon/Teléfonos:

Beques/Becas:

Beca de menjador/Beca de comedor   

Beca de serveis socials/ Beca de servicios sociales 

Consideracions/Consideraciones

Pagament/Pago

(*) Imprescindible, si compite , indicar DNI o SIP del alumno

Escoles Esportives Municipals 

MARCA UNA ÚNICA OPCIÓ EN EL REVERS / MARCA UNA ÚNICA OPCION EN EL REVERSO   --->

Transferencia  a       BANKIA    Nº compte       ES37 – 2038 – 6161 – 1060 – 0007 – 0401
* Primer pagament/Primer pago: del 26 de setembre/Septiembre al 15 d´octubre/de octubre.
* Segon pagament/Segundo pago: del 16 de desembre/diciembre al 14 de gener/enero.
* Els alumnes que s´incorporen després del 1 de gener, pagaran el 60% del total de l´activitat mes 15€ en cas de 
competir / Los alumnos que se incorporen después del 1 enero pagaran el 60% del total de la actividad más 15€ en 
caso de competir.

* Les activitats són gratuïtes per als xiquets que tinguen beca amb informe dels serveis socials. /Las actividades 
son gratuitas para los niños que obtengan beca de servicios sociales.
* Els xiquets que tinguen beca de menjador hauran de descontar 70€ de l´import de la activitat  i deuran fer l´ingres de 
tot en el primer pagament./ Los niños que tengan beca de comedor deberán descontar 70€ del importe de la actividad 

1) Deixeu el full d’inscripció a la bústia de l’AMPA abans del 25 de Setembre (si és possible abans, millor). Dejad la hoja

de inscripción en el buzón del AMPA antes del día 25 de septiembre (si es posible antes, mejor).

2) Al justificant de l’ingrés figurarà el nom complet del xiquet/a i l’activitat a la qual s’inscriu. Dipositeu una còpia del

justificant a la bústia de l’AMPA. En el justificante de ingreso figurará el nombre completo del niño/a y la actividad en la
que se inscribe. Dejad una copia en el buzón del AMPA.

https://ampaceipmarenostrum.wordpress.com/


PAGAMENT ÚNIC /PAGO UNICO DOS PAGAMENTS / DOS PAGOS

Activitat Física de Base / Actividad 

Física de Base DIMARTS I DIJOUS
1º pagament/pago (65%): 75€  (*) Amb beca de serveis socials:

( A.F.B. ) Martes y jueves Con beca de Servicios sociales:

4-5 anys/años INFANTIL (2n. i 3r.) 16:30h - 17:30h 2º pagament/ pago (35%): 40€ Amb beca de menjador:

Con beca de comedor:

PREESPORT/PREDEPORTE DILLUNS I DIMECRES 1º pagament/pago (67%): 80€   (*) Amb beca de serveis socials:

6-7 anys /años Lunes y miércoles Con beca de Servicios sociales:

PRIMARIA (1er i 2on) 16:30h - 17:30h 2º pagament/ pago (33%): 40€ Amb beca de menjador:

Con beca de comedor:

HOQUEI/HOCKEY Sense competició/sin competición: Sense competició/sin competición: Amb beca de serveis socials sense competició:

(BENJAMINS/BENJAMINES) 115 € 1º pagament/ pago (65%): 75€   (*) Con beca de Servicios sociales sin competición:

8-9 anys /años DILLUNS I DIMECRES 2º pagament/ pago (35%): 40€ Amb beca de serveis socials amb competició:

PRIMARIA (3er i 4rt) Lunes y miércoles Amb competició/con competición: Con beca de Servicios sociales con competición:

16:30h - 17:30h Amb competició/con competición: Amb beca de menjador sense competició:

130 € 1º pagament/ pago (65% + 15€): 90€(*) Con beca de comedor sin competición:

2º pagament/ pago (35%): 40€ Amb beca de menjador amb competició:

Con beca de comedor con competición:

HOQUEI/HOCKEY Sense competició/sin competición: Sense competició/sin competición: Amb beca de serveis socials sense competició:

(ALEVINS/ALEVINES) 135 € 1º pagament/ pago (63%): 85€   (*) Con beca de Servicios sociales sin competición:

10-12 anys /años DILLUNS I DIMECRES  2º pagament/ pago (37%): 50€ Amb beca de serveis socials amb competició:

PRIMARIA (5é. i 6é.) Lunes y miércoles Amb competició/con competición: Con beca de Servicios sociales con competición:

16:30h – 18:00h Amb competició/con competición: Amb beca de menjador sense competició:

150 € 1º pagament/ pago (63% + 15€): 100€   (*) Con beca de comedor sin competición:

2º pagament/ pago (37%): 50€ Amb beca de menjador amb competició:

Con beca de comedor con competición:

Per incorporar-se a l'activitat al gener marca aquesta casella / Para incorporarse a la actividad en enero marca esta casilla --> 

          ( * ) --> preu de l'activitat de gener a maig ( pagament únic ) / precio de la actividad de enero a mayo ( pago único )

          Els inscrits al gener amb BEQUES paguen la mateixa quantitat /  Los inscritos en enero con BECAS pagan la misma cantidad

PREU CURS - octubre a maig / PRECIO CURSO - octubre a mayo

120 €.
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INSCRIPCIÓ A LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS 2019-2020  |   INSCRIPCIÓN A LAS EEDDMM 2019-2020

[  Marca una única opció / Marca una única opción  ]

ACTIVITAT/ACTIVIDAD HORARI/HORARIO

115€.

 PAGAMENT ÚNIC AMB BECAS /PAGO UNICO CON BECAS


