
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 CURS 2020-2021   
 

 

 

 

Jo, ...................................................................................................................(nom i cognoms dels pare/mare o tutor), 
autoritzo el meu fill/a ......................................................................................................................, 
nascut el dia ........... de/d’............................. de .........., perquè participi a les activitats extraescolars del curs 2020-21 
que he marcat al requadre de la següent pàgina organitzades per CapiCua Lleure Serveis Educatius S.L amb NIF 
B55753446 a les instal·lacions de l’escola Mare de Déu de la Candela de Botarell. 
 
 Afirmo que tinc coneixement del programa d’activitats. 
 Autoritzo a que sigui fotografiat i gravat durant la realització de les activitats pels dirigents de l’activitat per publicar-

les a la web i a les xarxes de CapiCua Serveis Educatius.    Si               No       
 Autoritzo a efectuar petites cures per part dels dirigents.    
   Si             No 

 
Signatura dels pares o tutors 

 
 
 
 
NOM I COGNOMS DEL SIGNANT: ..........................................................................DNI........................... 
ADREÇA: ..............................................................................................................................................  
POBLACIÓ I CODI POSTAL: ............................................................................................................... 
TELÈFON: ............................... ALTRES TELÈFONS: ......................................................................... 
ADREÇA ELECTRÒNICA: ................................................................................................................... 
 

 

 
Requisits generals per a participar en les activitats 

 

CapiCua Lleure Serveis Educatius S.L es compromet a complir totes les exigències i protocols d’higiene i salut del Departament 

de Joventut de la Generalitat en relació a les activitats extraescolars del curs 2020-21. 

 

Els/les participants de les activitats han de complir alguns requisits per preservar la salut del grup, com són: 

 

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 

diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1. 

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels serveis mèdics de manera 

individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront 

a la COVID-19. 

1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en 

el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 

 

 

 

 

 

   



INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 CURS 2020-2021   
 

PAGAMENT 
 
   El pagament es realitzarà trimestralment a través del banc. Comunicar número de compte.  
 

 

 
 
CapiCua Lleure Serveis Educatius S.L amb NIF B55753446 garanteix que totes les dades personals contingudes en aquest full seran 
utilitzades amb la finalitat, amb la forma i amb les limitacions i els drets que concedeix la Llei orgànica 15/1999,de protecció de dades de 
caràcter personal. 

 

 

 

 

ACTIVITAT DIA HORA CURS PREU INSCR. 

Acollida matinal  
De dilluns a 

divendres 

7:30 a 8:30 

P-3 a 6è 

 28 €/mes □ 
2on germà 26 €/mes □ 
8:00 a 8:30 20 €/mes □ 
2on germà 18 €/mes □ 

Acollida esporàdica De dilluns a 

divendres 

07:30 a 8:30 

 

 

P-3 a 6è 

   4 €/dia  

2on germà    3 €/dia 

Teatre Grans Dilluns 12:00-13:30 2on a 6è 23 €/mes □ 

Teatre Petits Dilluns 16:30-18:00 P5 a 1er 23 €/mes □ 

Creativitat artística* Divendres 12:00-13:00 1r a 6è 25 €/mes  □ 

 
  

 Aquest any des de CapiCua inaugurem dues noves activitats a l’escola: 
 
 
-   Acollida Matinal:  Per totes aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills o filles abans del 

començament de l’escola per motius laborals o familiars, posem en marxa l’acollida matinal. Un servei 
d’acollida on atendrem els nens i nenes des de primera hora del matí per començar el dia ben activitats i 
amb un gran somriure.  

 
 

-   Creativitat artística: Una nova activitat estrella arriba a CapiCua. Després de 3 mesos de confinament 
tancats a casa, la nostra imaginació i la nostra creativitat s’ha disparat. És hora de posar-ho en marxa. Grans 
projectes, nius d’ocells, rellotges de sol o qualsevol idea que se’ns acudeixi i ens faci volar la imaginació, 
seran els pilars fonamentals d’aquesta nova extraescolar que promet fer-nos-ho passar de meravella.  

E S                                


