
Inscripció Activitats Extraescolars 201
 
 

Nom de la mare, pare o tutors: 
D.N.I.:   
Telèfons en cas d’emergència:   
Correu electrònic:    

Marcar amb una creu
tornar aquesta sol·licitud a la bústia de l’APIMA.

 
 Horari Espai Dilluns

 

16:00 a 17.00 

Aula □ English4Fun
(P4 i P5)

 

Sala Psico 
□ Break 

(fins a 2n
de 16.00 a 17:30)

 
Gimnàs 

 

Pistes 
□  Patinatge

(primària
(de 16.00 a 17:30)

 

17:00 a 18.00 
Sala Psico 

 
Gimnàs 

 19:00 a 20.00 Gimnàs 

 20:00 a 21.00 Gimnàs 

 
● Segons la normativa de l'escola es poden inscriure els 
● Matrícula: Els socis de l’APIMA tenen coberta la matrícula

matrícula de 20€ per a poder apuntar-se a les activitats organitzades per l’APIMA del CEIP Sa Joveria. 
● Quota mensual de les activitats:  

− English4Fun: 17€ una hora a la setmana grup (I), 25
− Escacs: 22€ una hora a la setmana els dijous.
− Break dance: 25€ una hora i mitja a la setmana
− Ball: 25€ dues hores a la setmana els dimarts i dijous.
− Yoga: 25€ dues hores a la setmana els dimarts i dijous
− Circ: 30€ una hora a la setmana els dimecres
− Patinatge: 20€ una hora i mitja a la setmana els dilluns.
− Atletisme: 20€ dues hores a la setmana els dimarts i dijous.
− Taekwondo: 27€ dues hores a la setmana els dimarts i dijous.
− Yoga per a adults: 35€ dues hores a la setmana els dimarts i dijous
− Taichí i Chi Kung per a adults: 40€ dues

● Forma de pagament: una vegada es confirmin les activitats, el pagament es realitzarà a través 
de l'APIMA ES76 2038 3443 1160 0014 9872

● Les activitats es podran anul·lar quan no hi hagi el mínim d’alumnes inscrits que el professor consideri. 
● Les activitats començaran a partir del dimarts
● Places limitades, es respectarà l’ordre d’inscripció.

Inscripció Activitats Extraescolars 201

Nom de l’alumne/a:  

Curs:            
Soci APIMA: SI □ / NO 

Marcar amb una creu (X) el requadre □ de les activitats escollides i 
tornar aquesta sol·licitud a la bústia de l’APIMA.  

Dilluns Dimarts Dimecres 

English4Fun (I) 
(P4 i P5) 

□ English4Fun (II) 
(1r i 2n) 

(de 16.00 a 17:30) 

□ English4Fun (III)
(3r i 4t) 

(de 16.00 a 17:30) 

Break dance (I) 
fins a 2n) 

de 16.00 a 17:30) 

□ Ball  
(primària) 

□ Break dance (II)
(a partir de 3r) 

de 16.00 a 17:30) 

 □ Yoga 
 (primària) 

□ Circ (I) 
(fins a 1r) 

Patinatge 
primària) 

(de 16.00 a 17:30) 

□ Atletisme 
(a partir de P5) 

 

 □ Yoga (Adults)  

 □ Taekwondo 
(primària) 

 

 □ Taichí (Adults)  

 □ Chi Kung (Adults)  

Segons la normativa de l'escola es poden inscriure els alumnes a partir de P4.  
socis de l’APIMA tenen coberta la matrícula. La resta d’alumnes menors d’edat hauran

se a les activitats organitzades per l’APIMA del CEIP Sa Joveria. 

a la setmana grup (I), 25€ una hora i mitja a la setmana grups (II i III)
€ una hora a la setmana els dijous. 

€ una hora i mitja a la setmana grups (I i II). 
€ dues hores a la setmana els dimarts i dijous. 

hores a la setmana els dimarts i dijous 
els dimecres grups (I i II). 

€ una hora i mitja a la setmana els dilluns. 
setmana els dimarts i dijous. 

a la setmana els dimarts i dijous. 
hores a la setmana els dimarts i dijous. 

dues hores a la setmana els dimarts i dijous. 
: una vegada es confirmin les activitats, el pagament es realitzarà a través del 

2038 3443 1160 0014 9872 (Bankia), fins al dia 10 de cada mes, o bé domiciliant la quota. 
Les activitats es podran anul·lar quan no hi hagi el mínim d’alumnes inscrits que el professor consideri. 

dimarts 1 d’octubre de 2019.  
, es respectarà l’ordre d’inscripció. 

Eivissa,      d

Signatura i nom de la mare, pare o tutor

Inscripció Activitats Extraescolars 2019-20 

Nom de l’alumne/a:   
 

/ NO □ 
 

Dijous  

(III) 

 

□ Escacs 
(primària) 

 

(II) 

 

Ball  
(primària) 

 

Yoga 
 (primària) 

 

Atletisme 
(a partir de P5) 

 

 Yoga (Adults)  

Taekwondo 
 

 Taichí (Adults)  

 Chi Kung (Adults)  

hauran de pagar una 
se a les activitats organitzades per l’APIMA del CEIP Sa Joveria.  

grups (II i III). 

del número de compte 
fins al dia 10 de cada mes, o bé domiciliant la quota.  

Les activitats es podran anul·lar quan no hi hagi el mínim d’alumnes inscrits que el professor consideri.  

d                    de 20   
 
 

Signatura i nom de la mare, pare o tutor 


