
 Espai entitat Núm. ....... Data ...........................  curs .................

CLICKEDU   fitxa alumne/a ......  alta activ .......  act. .............................. 

FACT. excel ........ revi.banc........ matr. ....... dia/es............................ 

activitats extra lectives C U R S   2 0 20 – 2 1
   F o r m u l a r i   d’ i n s c r i p c i ó

Dades de l’alumne/a

Nom i cognoms ...................................................................................................................... 

Curs / Classe  (corresponent al setembre del 2020) ...................................................................

Observacions mèdiques (al·lèrgiques, físiques i altres) ............................................................. 

Alumne/a d'Escola Proa?  SI NO (en aquest cas, ompliu les dades al dors d’aquest full)

Quines activitats vols fer? EP = Educació Primària 

Futbol sala (EP2 a Batx) 

Handbol (EP3 i EP4) 

Hip Hop/Dansa I (EP1 a EP3) 

Hip Hop/Dansa II (EP4 a EP6) 

Let’s play theatre! (EP3 i EP4) 

Multiesport (EP1 a EP4)    

Música Ressons ompilu el 
       formulari de   

Piscina (P3 i P4) 

Robòtica (EP1 a ESO4) 

Scrapbooking (EP3 a EP6)     

Taller de còmic (EP1 a EP6) 

Taller de ràdio (EP4 a EP6)       

The game of theatre! (EP1 i EP2) 

Theatre! (EP5, EP6 i ESO1)             

Voleibol (EP3 a Batx) 

 Recomanació d’utilització d’ulleres especials, veieu la normativa general de l’oferta d’activitats extra lectives

Facturació : mensual i per avançat. Canvis i baixes s’han de comunicar abans del dia 20 del mes anterior. No s’abonarà cap quota que no es 
comuniqui en el termini establert.

Mesures Covid
ACTIVITATS EN AULA (anglès, art en família, teatre, escacs, hip-hop/dansa, música, robòtica, scrapbooking, taller de còmic, taller de ràdio) 
Aforament màxim 12 alumnes, mascareta obligatòria a partir de 6 anys i respectant la distància de seguretat, neteja del material en cada utilització.
ACTIVITATS ALS PATIS (atletisme, bàsquet, futbol sala, handbol i voleibol) Aforament màxim per pati 20 alumnes, respectant la distància de 
seguretat d’1,5 metres durant l’activitat, mascareta obligatòria a les entrades i sortides a partir de 6 anys, neteja del material en cada utilització.
ACTIVITATS PISTA COBERTA (bàsquet, esport base, futbol sala, handbol, multiesport i voleibol) 
Aforament màxim Zona A: 20 alumnes, respectant la distància de seguretat d’1,5 metres durant l’activitat, mascareta obligatòria a les entrades i 
sortides a partir de 6 anys, neteja del material en cada utilització.
Aforament màxim Zona B: 20 alumnes, respectant la distància de seguretat d’1,5 metres durant l’activitat, mascareta obligatòria a les entrades i 
sortides a partir de 6 anys, neteja del material en cada utilització.

activitat:   .................................   dia/dies o torn  ............................................. 

activitat:   .................................   dia/dies o torn  .............................................. 

Nom de qui signa la sol·licitud ..............................................           Signatura: 

Observacions  Tria el dia/es per a activitats amb diverses possibilitats: 

Anglès  (P3 a 6è)

Art en família (P3 a EP2) 

Atletisme (EP3 a EP6 i ESO) 

Bàsquet  (P5 a EP6) 

Body and creativity I (P3)         

Body and creativity II  (P4 i P5) 

Escacs (EP, ESO i BATX)               

Esport base (P5) 

A) Imprimeix, signa i entrega l'original
B) Imprimeix, signa, escaneja i envia per mail

ALTRES  .............................................................................................

FUNDACIÓ PRIVADA RESSONS  c. Almeria, 57   08014 Barcelona   NIF  G61025383  Telf. 934.219.529    extra_lectives@escola-proa.cat

http://www.escola-proa.cat/documents/curs20_21/extralectives/InscripcioMusicaRessons20_21.pdf


Dades personals i bancàries  (comptes bancaris diferents dels rebuts de l'escola o alumnes d’altres escoles)

Adreça  .......................................................................................................   C.P. 08........... 

Correu electrònic .................................................................................................................. 

Data de naixement ............................   Telèfon/s pare/mare  .............................................. 

Banc ........................................................ 

Codi IBAN  ES _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _  (22 xifres) 

Nom i cognoms del titular del compte   Signatura: 

..................................................................................... 

Autorització (només alumnes d’altres escoles)

En/Na ................................................................................ amb DNI .............................., 

autoritzo al meu fill/a ..............................................................., a participar a les activitats extra 

lectives que organitza l’Escola Proa. Així mateix declaro que, el titular de la inscripció no 

pateix cap malaltia que li impedeixi participar en l’activitat esmentada i faig extensiva aquesta 

autorització a les decisions mèdiques i quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema 

urgència, sota la direcció facultativa pertinent, si ha estat impossible la meva localització. 

  Signatura del pare, mare o tutor legal 

Barcelona,  .......  de  ..............................  de  ............ 

 extra_lectives@escola-proa.catFUNDACIÓ PRIVADA RESSONS  c. Almeria, 57   08014 Barcelona   NIF  G61025383  Telf. 934.219.529
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