
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA 

CURS 2019-20 

 

 

 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE BECAS EXTRAESCOLARES Y OFERTA 
DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE - 16:45H EN EL MENJADOR  

   



 

Hola família, la resta de famílies de l’Escola Mediterrània us 
donem la benvinguda! 
 
Què és l’AMPA? 
L’AMPA és l’Associació de pares i mares dels alumnes que treballa de forma voluntària (en 
col·laboració amb els i les mestres i la direcció de l’escola) per promoure projectes 
complementaris a l’estudi com les activitats extraescolars esportives i culturals, el casal 
d’estiu, les festes de l’escola o l’acollida de les noves famílies. 
 
Tots els pares i mares són benvinguts a l’AMPA (cal lliurar el formulari de soci i abonar la 
quota anual familiar) i poden participar de forma activa a les comissions de treball que els 
interessi. L’AMPA està oberta a qualsevol proposta i aportació interessant de les famílies que 
pugui contribuir a millorar la qualitat escolar dels nostres fills i filles. 

 
Composició de l’AMPA: 
L’AMPA està formada per una Junta + Comissions de treball. Cada comissió està composta 
per pares i mares voluntaris que s’interessen per un tema concret i que treballen per tirar 
endavant els projectes. Per exemple, enjardinem el pati, organitzem la setmana cultural de 
Sant Jordi, preparem xocolatada per Nadal, promovem una comparsa de carnestoltes, 
promovem una escola més sostenible, vetllem per la qualitat del servei de menjador, etc. 

  
Comissions: 
Comissió de Menjador 
Comissió de Festes i Participació 
Comissió de Pati 

Comissió de Comunicació 
Comissió de Biblioteca 
Comissió de Medi Ambient 

 
Per participar activament a l’AMPA només cal pagar la quota anual per família i assistir a 
alguna de les Assemblees o reunions de les comissions.  
 

BEQUES EXTRAESCOLARS 

L’Ajuntament de Barcelona beca UNA activitat extraescolar esportiva als infants 

de primària (1r a 6è) d’aquelles famílies que, per nivell de renda, ho necessitin. 

Per facilitar els tràmits de sol·licitud de beca, l’AMPA ofereix el servei de 

recollida de sol·licituds.  

Les activitats amb opció a beca per aquest curs són: Taekwondo, Futbol, 

Gimnàstica Rítmica i Hoquei.  

PODEU VENIR A TRAMITAR LA BECA DEL 19 DE SETEMBRE AL 9 D’OCTUBRE 

(AMBDÓS INCLOSOS). NO S’ACCEPTARÀ CAP BECA FORA D’AQUESTES DATES.  



 

ALTA DE SOCI AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA 
 
 

PER INSCRIURE’S A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CAL SER SOCI DE L’AMPA. 

 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal ________________________________________________ 

DNI/NIE/Passaport: __________________________________________________________________ 

Adreça__________________________________ Població______________ Codi Postal____________ 

Telèfons de contacte: ___________________________      -     ________________________________ 

E-mail (obligatori): ___________________________________________________________________ 

 

           Vull formar part del grup de whatsapp –només informatiu- de l’AMPA. Afegiu el número de 

mòbil: _____________________________ - _____________________________ 

 

Fills a l’escola: 

Nom:  Curs:  

Nom:  Curs:  

Nom:  Curs:  

Nom:  Curs:  

Nom:  Curs:  

 

Data: ________________________ 

Signatura: 

 

 

 

 

 

La participació de tots els pares i mares a l’AMPA és voluntària i sense cap remuneració. Cadascú pot 
participar en el projecte que vulgui, amb la implicació i durant el temps que li convingui. La feina que 
aportem les famílies ,en col·laboració amb l’escola, té un gran valor i fa que la comunitat educativa 
sigui més consolidada. Una AMPA participativa i implicada fa de l’escola un espai millor. Amb la quota 
de l’AMPA ajudes a organitzar les activitats educatives i lúdiques del curs.   
 

Per posar-se en contacte amb l’AMPA: 

E-mail:  ampaceipmediterrania@gmail.com                         Telèfon o Whatsapp: 687 61 63 79  

 

15€ - CURS 2019-2020 

 

Vull formar part d’alguna comissió: 

□ Menjador 

□ Festes  

□ Pati 

□ Comunicació 

□ Biblioteca 

□ Medi Ambient 
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CONSENTIMENT - LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

RESPONSABLE:  
• AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA, (G64333107) 
PASSEIG MARÍTIM, 5-7  (08003 Barcelona) 
 ampaceipmediterrania@gmail.com 
 
B. FINALITATS:  
• Gestió de l'associació. Enviar informació per les vies i canals de comunicació de l’entitat (e-mail, whatsapp, blog i xarxes socials en línia). 
• Interlocució davant les administracions públiques.  
• Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (projectes d’escola, reunions, activitats extraescolars, 
casal d’estiu, beques...).  
• Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.  
• Organitzar activitats formatives i soci-culturals.  
• Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l'AMPA. I per les 
fotografies de Nadal en cas que es facin. L’AMPA pot fer difusió de les seves activitats lúdiques, culturals, esportives o educatives en els seus 
espais web o en publicacions escrites. En aquests mitjans d’informació s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin, individualment o en 
grup, nens i nenes realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1  de la Constitució i 
regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; demanem consentiment 
als pares o tutors legals dels nens/es per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles, i on siguin clarament identificables. 
 
C. LEGITIMACIÓ:  
• Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació. • Consentiment per utilitzar i publicar les imatges. 
 
D. DESTINATARIS:  
• Administració pública.  
• Entitats/empreses necessàries per a l'execució d'activitats i prestació de serveis a l’AMPA.  
• Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars. 
 
E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:  
• Durant l'acord de permanència a l'AMPA.  
• Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per atendre possibles 
responsabilitats. 
• Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser 
publicades.  
 
F. DRETS:  
• Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals.  
• On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.  
• En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades 
(www.agpd.es). 

 

 

Jo,................................................................................................................................., amb 

número de DNI/NIE .........................................................., com a Pare/Mare/Tutor legal del 

menor (nom i cognoms)........................................................................................................ 

 
Sí, presto la meva conformitat sobre el tractament de les dades personals per part d’AMPA ESCOLA 
MEDITERRÀNIA. 
 
Sí,  autoritzo a que li facin les fotografies en el marc de les activitats i festes de l’AMPA (en cas que es facin) i que 
la imatge del meu fill/filla, així com la meva pròpia, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats 
lúdiques, culturals, esportives o educatives organitzades per l’AMPA, ja sigui en les instal·lacions del centre o a 
l’exterior del mateix, i que es pugui publicar a la pàgina web o a qualsevol altre mitjà de comunicació relacionat 
amb l’AMPA. Aquesta autorització serà vàlida fins que comuniqueu, per escrit, el contrari. 
 

SIGNATURA                            
 

Barcelona, a _____ de ________________________ del 20______ 
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INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-2020 

 

NOM I COGNOMS DE L’INFANT  _____________________________________________ CURS ______ 

DATA DE NAIXEMENT_________________ CATSALUT______________  

PERSONES QUE RECULLEN L’INFANT _____________________________________________________ 

 
□ QUOTA DE L’AMPA CURS 2019-2020 PAGADA (OBLIGATORI) 

□ SOL·LICITA BECA ESPORTIVA PER           FUTBOL               RÍTMICA            TAEKWONDO           HOQUEI 

□ L’INFANT PATEIX ALGUNA MALALTIA, AL·LÈRGIA? _________________________________________ 

□ PREN ALGUNA MEDICACIÓ? _________________________________________________________ 

□ ALGUNA NECESSITAT ESPECIAL FÍSICA I/O COGNITIVA? _____________________________________ 

□ ALTRES OBSERVACIONS _____________________________________________________________ 

□ ACCEPTA LA NORMATIVA DE LES EXTRAESCOLARS I FORMA DE PAGAMENT TRIMESTRAL (OBLIGATORI) 

 

DADES TUTORS/ES LEGALS: 

Nom i cognoms pare/mare/tutor legal ___________________________________________________ 

DNI/NIE/Passaport: __________________________________________________________________ 

Adreça__________________________________ Població______________ Codi Postal____________ 

Telèfons de contacte: ___________________________      -     ________________________________ 

E-mail (obligatori): ___________________________________________________________________ 

 

Marca a la graella del curs corresponent les activitats: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS P3 – P4 
□ ANGLÈS (45€/trim) 
□ ART TERÀPIA (45€/trim) 
□ PISCINA (45€/trim) 
□ DANSA CREATIVA (60€/trim) 
□ INICIACIÓ A L’ESPORT (45€/trim) 
□ ACOLLIDA DILLUNS* 
□ ACOLLIDA DIMARTS* 
□ ACOLLIDA DIMECRES* 
□ ACOLLIDA DIJOUS* 
□ ACOLLIDA DIVENDRES* 

*consultar preu i ofertes al full informatiu 

CURS P5 
□ ANGLÈS (45€/trim) 
□ ART TERÀPIA (45€/trim) 
□ PISCINA (45€/trim) 
□ DANSA CREATIVA (60€/trim) 
□ INICIACIÓ A L’ESPORT (45€/trim) 
□ FUTBOL (45€/trim) 
□ TAEKWONDO (45€/trim) 
□ ACOLLIDA DILLUNS* 
□ ACOLLIDA DIMARTS* 
□ ACOLLIDA DIMECRES* 
□ ACOLLIDA DIJOUS* 
□ ACOLLIDA DIVENDRES*

 

CURSOS 1r - 2n 
□ FUTBOL (45€/trim) BECABLE 
□ TAEKWONDO (45€/trim) BECABLE 
□ HOQUEI (45€/trim) BECABLE 
□ RÍTMICA (45€/trim) BECABLE 
□ ANGLÈS (45€/trim) 
□ ART TERÀPIA (45€/trim) 
□ CIRC (60€/trim) 
□ PISCINA (45€/trim) 
□ EDUCA AMBIENT (60€/trim) 
□ ROBÒTICA (60€/trim) 
□ BRICOLATGE (45€/trim) 

CURSOS  3r - 4t - 5è - 6è 
□ FUTBOL (45€/trim) BECABLE 
□ TAEKWONDO (45€/trim) BECABLE 
□ HOQUEI (45€/trim) BECABLE 
□ RÍTMICA (45€/trim) BECABLE 
□ ANGLÈS (45€/trim) 
□ ART TERÀPIA (45€/trim) 
□ CIRC (60€/trim) 
□ PISCINA (45€/trim) 
□ EDUCA AMBIENT (60€/trim) 
□ ROBÒTICA (60€/trim) 
□ BRICOLATGE (45€/trim) 



INFORMACIÓN Y NORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares no son obligatorias, así, la inscripción a las actividades supone la 
aceptación de la normativa y de la forma de pago.  

1.- PARA INSCRIBIRSE A LAS EXTRAESCOLARES HAY QUE SER SOCIO DEL AMPA (CUOTA DE 
15€/FAMÍLIA AL AÑO) y firmar la conformidad de tratamiento de datos/ imágenes según la nueva ley 
de protección de datos. 

2.- SERÁ NECESARIO UN MÍNIMO DE 9 INSCRITOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  En caso de no llegar 
al número de alumnos necesario, la actividad desaparecerá de la parrilla.  

3.- LA PUNTUALIDAD EN LA RECOGIDA A LAS 17:30H ES IMPRESCINDIBLE Y OBLIGATORIA.  

4.- La inscripción y el pago son trimestrales. El alumno podrá cambiar de actividad el siguiente 
trimestre. Las nuevas inscripciones o las bajas hay que comunicarlas a la coordinadora SARA en horario 
de atención de 16:30 a 17:30h.   

5.- El pago se hará obligatoriamente por adelantado antes del inicio de cada trimestre. Debido a los 
impagos y al problema grave de caja que ha supuesto la flexibilidad en los pagos durante los años 
anteriores, la asamblea del AMPA acordó que la inscripción a una actividad NO será efectiva sin el 
correspondiente pago. Tampoco podrán inscribirse aquellos alumnos que tengan deuda del curso 
anterior.  

TRIMESTRE 1 Octubre-noviembre-diciembre (PAGO DEL 19 AL 27 DE SEPTIEMBRE) 
TRIMESTRE 2 Enero-febrero-marzo (PAGO DEL 2 AL 20 DE DICIEMBRE) 
TRIMESTRE 3 Abril-mayo (SE PAGAN 2 MESES. PAGO DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL) 

 
6.- La inscripción y los pagos se harán de 16:30h a 17:30h de lunes a viernes en conserjería con SARA.  

Se aceptan pagos en efectivo y con TARJETA o transferencia + presentación del justificante de pago a 
BBVA ES26 0182 3511 4402 0168 0852. 

7.- Los meses se cobran enteros. En las actividades de dos días se cobrarán siempre ambos días 
aunque el alumno acuda sólo una vez por semana.  

La no asistencia a la actividad es una decisión familiar, no se harán reducciones en los precios ya que el 
AMPA tiene que pagar a los monitores tanto si los alumnos acuden como si no.  

En caso de inscribirse a mitad del trimestre se cobrará la parte proporcional.  

ATENCIÓN: Las familias atendidas por servicios sociales deben ponerse en contacto con la junta del 
AMPA para poder tratar cada caso con los asistentes sociales.  

NORMATIVA ESPECIAL PARA LA ACTIVIDAD DE PISCINA:  

La actividad de piscina se realiza en el Club Natació Atlètic-Barceloneta (Plaça del Mar, S/N) y los 
alumnos tienen que ir siempre acompañados. LA ACTIVIDAD SE PAGA POR TRIMESTRE AUNQUE NO SE 
ACUDAN LOS MESES ENTEROS. LA INSCRIPCIÓN DEBE RENOVARSE CADA TRIMESTRE Y PAGARSE POR 
ADELANTADO ANTES DEL INICIO DEL TRIMESTRE. EL CLUB NO PERMITE LA ENTRADA A LOS NO 
INSCRITOS. *Los acompañantes no pueden hacer uso de las instalaciones del club si no son socios*.  


