
           INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES I PER A LA PARTICIPACIÓ  
           ALS JOCS ESCOLARS DE MATARÓ 2019 - 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Al·lèrgies i malalties:  

- És al·lèrgic/a? 
 SÍ  /  NO   A què?:___________________________________________________________ 

- Està prenent alguna medicació? 
 SÍ  /  NO   Quina?:___________________________________________________________ 

- Pateix alguna malaltia a tenir en compte a l’hora de realitzar l’activitat? 
 SÍ  /  NO   Quina?:___________________________________________________________ 

Altra informació d’interès sanitari: 

 

 
La inscripció a les activitats extraescolars té un compromís de durada d’un trimestre (OCT/NOV/DES,  GEN/FEB/MAR,  ABR/MAIG/JUNY). Si es produeix una 
baixa abans d’acabar el trimestre no es retornarà l’import a no ser que sigui substituït per un altre alumne en el seu lloc. 
 
Cada extraescolar té un nombre mínim i màxim d’usuaris. En cas de no arribar al nombre mínim d’inscrits la extraescolar no es realitzarà. Si es sobrepassa el 
nombre màxim d’inscrits, en primer lloc tindran plaça assegurada els usuaris que el curs anterior hagin realitzat la mateixa extraescolar, i en segon lloc es 
realitzarà un sorteig fins completar el total de les places disponibles. Els usuaris que no tinguin plaça, quedaran en llista d’espera amb el mateix ordre del sorteig. 
 
Amb la primera quota trimestral es cobrarà un dipòsit de 10€ per extraescolar. Es descomptaran automàticament amb l’ultima quota trimestral. En el cas de donar-
se de baixa un cop començat el nou trimestre NO és tornaran els 10€. 
 
Tant l’extraescolar de Piscina com la de Tennis taula s’imparteixen al Centre de Natació de Mataró (CNM). 
 
Per realitzar les extraescolars de Poliesportiu i Futbol sala es necessari comprar la roba esportiva amb la que realitzen la competició escolar. Per patinatge 
competició s’ha de comprar el mallot i per Judo el Judogui.  
 
Les famílies que tinguin rebuts pendents amb l’Escola Anxaneta, AFA o l’empresa Macedònia SL no tindran dret a realitzar cap activitat extraescolar. 
 
Si una vegada iniciada una activitat es produeixen baixes i no s’arriba al mínim d’alumnes establert l’activitat s’haurà d’anular. 
 
Els usuaris que no paguin la quota trimestral dintre del termini establert a la plataforma de pagaments Ampanova no podran continuar l’activitat. Cada pagament 
trimestral s’haurà de realitzar abans de començar el nou trimestre.  
 
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades seran tractades per l’AFA de 
l’Escola Anxaneta i de Macedònia, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’inscripció a activitats extraescolars. Vostè pot exercir els seus drets, segons 
preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, fent arribar la seva sol·licitud per correu postal o de forma presencial a les 
nostres instal·lacions del Carrer Solís, 2 BIS, 08301 – Mataró, o bé, fer arribar la seva petició al correu electrònic info@afaanxaneta.cat o      
extraescolarsmace@gmail.com  
 
A continuació, li demanem la seva acceptació o negativa per al tractament de dades personals amb finalitats diferents de les indicades anteriorment, i per a les 
que es requereix el seu consentiment exprés: 

 
Autorització per a que la imatge del seu fill/a pugui aparèixer en les fotografies i filmacions corresponents a les activitats extraescolars organitzades 
per l’AFA de l’Escola Anxaneta i es puguin publicar a les pàgines web de l’escola i en filmacions destinades a difusió pública No comercial i a revistes 
d’àmbit educatiu. 

Sí accepto                  No accepto 

Autoritza a l’AFA i a Macedònia per a que cedeixin les dades personals del nen (nom, cognoms i edat), segons els límits establerts en la legislació vigent 
en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a l’Ajuntament de Mataró i a la Generalitat de Catalunya, amb la única finalitat de justificar 
les subvencions de les que l’AFA de l’Escola Anxaneta pugui ser beneficiària. En el cas de que no ho autoritzi, això implicarà que haurà de fer vostè la 
gestió de les subvencions.  

Sí accepto                 No accepto 

 

 
 

FOTO 
MIDA 

CARNET 

MARE, PARE, TUTOR LEGAL:       DNI/NIE: 

 
 
TELÈFON DE CONTACTE:    CORREU ELECTRÒNIC: 

 
 NOM I CONGNOMS ALUMNE:       CURS: 

 
 

 

 

CIP (codi d’identificació personal) de la TSI (targeta sanitària individual): 

 
 ACTIVITATS A REALITZAR: 

 
 

SIGNAT:        DATA: 

 

Poliesportiu 1r, 2n, 3r i 4t, Futbol Sala Aleví, Patinatge Competició, Escacs, Tennis Taula i Judo 
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