
 
 
 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS CURS 2018-19       
 
Cal que retorneu aquest full a la secretaria de l’Ampa el més aviat possible, si pot ser abans del primer dia 
d’escola. 
 
En / Na ______________________________________________ 
 
de la classe dels /de les  __________________________________________  

 
 

1. Es quedarà al SERVEI DE CANGUR MATINAL  
 

½  hora cada dia     a partir del dia:        
 1  hora cada dia     a partir del dia:         
        
Només es quedarà   dilluns   dimarts  dimecres    dijous  divendres dies esporàdics a partir del dia: 
½  hora        
 1  hora        
        
2. Es quedarà a DINAR: 

 
cada dia  a partir del dia:      
        
    dilluns   dimarts  dimecres    dijous  divendres dies esporàdics a partir del dia: 
Només es quedarà        

 
Observacions: (al·lèrgies; problemes alimentaris; si menja molt poquet; li costa molt...) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
3. Es quedarà al SERVEI DE CANGUR DE TARDA  

 
½  hora cada dia  a partir del dia:    
 1  hora cada dia  a partir del dia:    
        
Només es quedarà    dilluns   dimarts  dimecres    dijous  divendres dies esporàdics a partir del dia: 
½  hora        
 1  hora        

 
Pels alumnes que es queden al SERVEI DE CANGUR MATÍ o TARDA,  DIARIAMENT DURANT TOT EL CURS,  hi ha 
establerts uns abonaments mensuals, en el cas que hi estigueu interessats cal que marqueu l’opció que desitgeu. 
 
Consulteu full de quotes en vigor fins a la propera Assemblea de l’Ampa. 
                                                                                                                   Signat, 

   
Sabadell, setembre 2018 
 
El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al subministrament 
de les seves dades de contacte i/o bancàries. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la 
vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, 
cancel·lació  i  oposició  enviant un  correu electrònic a ampa@ribatallada.org  o bé per correu postal  remetent  l’escrit  a         
c/ Canonge Joncar, 56 – 08208 Sabadell.  
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