
 
      

        Rubí,	a	8	de	setembre	de	2017	
	

Benvolgudes	famílies,		
	 	
Us	 fem	 arribar	 la	 proposta	 d’activitats	 extraescolars	 per	 aquest	 curs	 2017/18.	 Com	 veureu,	 es	
mantenen	els	preus	i	s’incorporen	noves	activitats.		Ho	enviem	amb	temps	per	facilitar	la	formació	
de	grups	i	l’organització	familiar	de	les	tardes.	Com	sempre,	començaran	l’octubre	i	per	això	cal	que	
contesteu	aviat	per	a	poder-ho	organitzar	bé.		
	
Escola	d'Idiomes:		

• Anglès:	d'	EP1	a	4t	d’ESO.	(MAB	Languages	St	Cugat)	
• Alemany:	de	1r	a	4t	d’ESO.	

Escola	Esportiva:	
• Futbol:	d'EI4	a	4t	d’ESO.	
• Voleibol:	de	1r	a	4t	d’ESO.	
• Bàsquet:	d’EP1	a	4t	d’ESO.	
• Patinatge	artístic	(novetat):	d’EI5	a	EP6.	

Escola	de	Música:		
• Cant	Coral:	a	partir	de	3EP.		
• Instrument:	piano,	guitarra:	a	partir	de	1EP.				

	
FUNCIONAMENT	DE	LES	ACTIVITATS	EXTRAESCOLARS:	

• Inici:	Les	activitats	de	totes	les	Escoles	començaran	el	2	d’octubre.	
• Matrícula	(només	alumnes	nous	a	extraescolars):	Es	realitzarà	un	pagament	de	matrícula	

per	 la	reserva	de	plaça.	El	pagament	serà	de	35€	si	es	 fa	al	 juny/juliol,	 i	de	50€	si	es	 fa	al	
setembre.		

• Per	l’Anglès,	un	cop	apuntats	hi	haurà	una	reunió	amb	MAB	Languages	abans	de	començar.		
• Descomptes:	 25%	 de	 descompte	 a	 la	 segona	 activitat	 i	 al	 segon	 germà	 (excepte	 Anglès	 i	

Música).		

• Baixes:	 Cal	 notificar-la	 al	 coordinador	 per	 correu	 electrònic	 abans	 del	 dia	 25	 del	 mes		
anterior	a	la	baixa.	

• Grups:	La	formació	definitiva	dels	grups	està	subjecte	al	nombre	d’inscrits	necessaris.		
• Música:	les	classes	que	es	perdin	sense	previ	avís	per	part	de	l’alumne/a	no	es	recuperaran.		

	
	
Salutacions	cordials,	
	
Gerard	Palacio	
Coordinador	Extraescolars		
gpalacio@liceupolitecnic.com	
	

	
 
 



 
 

 
FORMULARI D’ INSCRIPCIÓ ESCOLES DEL LICEU 2017/2018 
 
DADES PERSONALS 
Nom:_____________________________Cognoms:___________________________________________________________________	

Data	de	naixement:___________________________________________________________________________________________	

Curs	que	farà__________________________________________________________________________________________________	

NOMÉS	PER	ALUMNES	QUE	NO	SÓN	DEL	LICEU	POLITÈCNIC	

Escola	on	estudia	____________________________________________________________________________________________	

DNI:_______________________________Nº	Targeta	Sanitària_______________________________________________________	

Direcció:______________________________________________________________________________________________________	

Població:___________________Codi	Postal:_____________E-mail:	________________________________________________	

Mòbil	mare:	__________________Mòbil	pare:_________________Fixe:_____________________________________________	
Marqueu	 amb	 una	 X	 les	 opcions	 on	 voleu	 inscriure	 el	 vostre	 fill/a.	 Per	 germans	 i	 dues	 activitats	 es	 mantenen	 els	

descomptes	del	curs	passat	(25%).		Entregueu	la	fitxa	a	secretaria-administració		o	retorneu-la	al	tutor.		

	
ESCOLA	ESPORTIVA	

	
ACTIVITAT	 DIA	I	HORA	 PREU	 L’INSCRIC	

Futbol	Sala	-	EI4/EI5	 Dimarts	i	Dijous	–	17:30	a	18:30h	 30€	 	

Futbol	Sala	–	EP1	/	EP2	 Dimarts	i	Dijous	–	17:30	a	18:30h	 30€	 	

Futbol	Sala	–	EP3	/	EP4	 Dilluns	i	Dimecres	–	17:30	a	18:30h	 30€	 	

Futbol	Sala	–	EP5	/	EP6	 Dilluns	i	Dimecres	–	18	a	19h	*	 40€	 	

Futbol	–ESO	 Dimarts	i	Divendres	–	16:30	a	17:30h	 40€	 	

Bàsquet	–	EP1	/	EP2	 Dimarts	i	Dijous	–	17:30	a	18:30h	 30€	 	

Bàsquet	–	EP3	/	EP6	 Dimarts	i	Dijous	–	17:30	a	18:30h	 30€	 	

Bàsquet	–	ESO	 Dimarts	i	Dijous	–	16:30	a	17:30h	 	40	€	 	

Voleibol	–	ESO	 Dimarts	-	17:30	a	18:30h	
Dijous	–	16:30	a	17:30h	 40€	 	

Patinatge	-	EI5	/	EP6		 Dijous	–	17:15h	a	18:45h	*	 30€	 	

	
ESCOLA	D’IDIOMES		

	
ACTIVITAT	 DIA	I	HORA	 PREU	 L’INSCRIC	

Anglès	–	EI4	–		EP4	 A	determinar	amb	MAB	(1h/set)	 25.5€	 	

Anglès	–	EP5-EP6		 A	determinar	amb	MAB	(1,5h/set)	 40€	 	

Anglès	–	ESO	 A	determinar	amb	MAB	(pendent)		 pendent	 	

Alemany	–	ESO	(A1-

A2GoetheZertifikat)	

Dimarts	i	Divendres	–	13:45	a	14:30h	
30€	

	

	



	
	
	

 
ESCOLA	DE	MÚSICA			

	
ACTIVITAT	 DIA	I	HORA	 PREU	 L’INSCRIC	

Cant	Coral		 45	minuts	setmanals,	a	determinar		 20€	 	

Instrument	1EP-	2EP	 20	minuts	setmanals,	a	determinar		 25€	 	

Instrument	3EP-4t	ESO	 30	minuts	setmanals,	a	determinar		 35€	 	

 
 
AUTORITZACIONS: 
 
En/Na________________________________________________________amb	 DNI_____________________________	 i	 com	 a	

pare/mare/tutor	del	nen/a_____________________________________que	cursarà	___________	,	

	

SI				/		NO	(encerclar	el	que	correspongui)		

	AUTORITZA												

el	 seu	 fill/a	 a	 participar	 als	 entrenaments,	 partits	 i	 activitats	 de	 les	 Escoles	 del	 Liceu	 on	 estigui	

inscrit,	 coneix	 i	 accepta	 la	 normativa	 de	 funcionament.	 També	 certifica	 que	 totes	 les	 dades	 aquí	

especificades	 són	 correctes	 i	 fa	 extensiva	 aquesta	 autorització	 al	 trasllat	 del	 nen/a,	 en	 cas	

d´emergència,	 a	un	 centre	mèdic,	 i	 a	 les	decisions	mèdiques	que	 siguin	necessàries	 adoptar,	 sota	

direcció	facultativa.	

	

SI		/		NO	(encerclar	el	que	correspongui)		

AUTORITZA	

al	 Liceu	Politècnic	 a	publicar	 imatges	 en	 les	 quals	 apareguin,	 individualment	 o	 en	 grup,	 alumnes	

realitzant	les	activitats	de	les	Escoles	del	Liceu.	La	difusió	d’aquestes	imatges	es	farà	en	els	diferents	

mitjans	de	comunicació	que	té	l’escola	i	en	d’altres	d’àmbit	local.	

	

Signatura	del	pare/mare/tutor:	

	

	

Rubí,		______	de	_______________	de	2017	
	
D'acord	amb	la	Llei	15/1999,	de	13	de	desembre,	de	protecció	de	dades	de	caràcter	personal,	s'informa	a	la	persona	interessada	que	les	dades	facilitades	seran	incloses	en	
un	fitxer	automatitzat,	per	 fer	el	 tractament	 informàtic,	 i	en	una	base	de	dades	generals.	Així	mateix,	s'informa	de	 la	possibilitat	d'exercir	els	drets	d'accés,	rectificació,	
cancel·lació	i	oposició,	en	els	termes	inclosos	en	la	legislació	vigent.	
	
	

	
D'acord	amb	el	dret	a	 la	pròpia	 imatge	reconeguda	en	 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.	

	
Documents a presentar juntament amb aquesta inscripció: (NOMÉS ALUMNES EXTERNS) 
 

• Fotocòpia	de	la	targeta	sanitària	de	l’alumne	i	foto	mida	carnet.		

	

	

:	


