
Inscripció Activitat Escolar 
Escola Sant Bernat 2021-2022

Nom i Cognoms:

Data de naixement:

DNI o Número del CATSALUD:

Adreça electrònica: (e-mail)

Dades bancàries per domiciliar el pagament:
IBAN oficina DC nº de compte

Organitza:

PREUS I MATRICULA:
MATRICULA: 

26 € soci AMPA / 51€ no soci AMPA 

(inclou samarreta i assegurança esportiva del jugador)

QUOTA MENSUAL:

23€ (18 € segon germà) soci AMPA 

PERIODITZACIÓ COBRAMENTS BIMENSUALS:

- 10/10/2022 (matricula + octubre)

- 10/11/2022 (novembre + desembre)

- 10/01/2023 (gener + febrer) 

- 10/03/2023 (març + abril) 

- 10/05/2023 (maig + juny)

Mixte: P3,P4,P5
1r,2n i 3r
4t,5è i 6è

Femení: 1r a 6è

Telèfon:

Soci AMPA:
Si
No

Drets d�imatge: Autoritzo al Futbol Sala Olesa a captar la imatge del meu fill, reproduir-la, publicar-la, i que pugui aparèixer en fotografies, vídeos, xarxes socials i web per a la 
difusió pública, sempre dins de l�activitat esportiva del Futbol Sala Olesa.

Protecció de dades: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, la RGPD i la resta de legislació vigent, se l�informa que les seves 
dades personals seran incloses en un fitxer i tractades pel FUTBOL SALA OLESA, qui serà el responsable de les mateixes i les utilitzarà en quantes activitats abraça l�objecte 
social de l�entitat. El Futbol Sala Olesa es compromet sobre l�ús responsable i confidencial de les dades, garantint que es tractaran d�acord amb les exigències legals i que tan 
sols seran utilitzades amb el propòsit indicat. Pots consultar la nostra política de privacitat i de protecció de dades amb més detall, a la nostra pàgina web: 
https://www.fsolesa.es/politicadeprivacitat 

Declaració responsable:
- Que el participant, durant els darrers 10 dies i en aquest moment: No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. No ha estat en contacte 
estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. Té el calendari vacunal al dia.
- Que en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà a l�activitat.
- Que conec l�obligació d�informar al FUTBOL SALA OLESA de l�aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el 
FUTBOL SALA OLESA davant de qualsevol incidència.

LLEGIT I CONFORME, TUTOR LEGAL:                                                               (Nom i Cognoms, Dni, data i signatura)

Amb el suport de:

E S

AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE
MONTSERRAT

AMPA

Extraescolar Futbol Sala

Activitat Extraescolar
Futbol Sala

Mixte - Femení

Activitat Extraescolar
Futbol Sala

Mixte - Femení

AMPA

Cal portar aquesta documentació abans del 22 de Juny
(a la bústia de l�AMPA o al correu info@fsolesa.es)



En què consisteix l'Activitat?
L'activitat de FUTBOL SALA que imparteix el FSO i l� Ampa
de l�Escola és principalment lúdica.
Comença a l'Octubre i acaba a primers de Juny.
Consta de dos sessions d'entrenaments a la setmana 
(al centre de l'escola) i els partits es jugan al Pavelló Sant Bernat.

Aspectes principals:
Passar-ho bé fent esport (Futbol Sala).
Aprendre les regles del futbol sala.
Aprendre els valors de l'esport en equip.
Conèixer nens i nenes del Poble.
Respecte als contraris, als entrenadors, als 
àrbitres i a la graderia.

AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE
MONTSERRAT

AMPA

Extraescolar Futbol Sala

Proposta Futbol Sala Mixte
EDUCACIÓ INFANTIL (P3,P4 i P5): Es farà un grup d�  iniciació al
futbol sala dirigit per entrenadors titulats, que 
entrenaran els dilluns i divendres de 16:30 a 17:30h.
Participaran 1-2 cops per trimestre en trobades de partits amb
altres escoles del Municipi en diumenge al matí.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Es farà un grup d�iniciació al futbol sala
dirigit per entrenadors titulats i jugaran un partit cada  dos
diumenges al matí amb les altres escoles del Municipi seguint
un calendari.
Grup Petit (1r,2n,i 3r): Entrenaran dimarts i dijous 
de 16.30h a 17.30h
Grup Gran (4t, 5è i 6è): Entrenaran dimarts i dijous 
de 16.30h a 17.30h

Proposta Futbol Sala Femení
NOVA OFERTA ESPORTIVA per a noies de 1er a 6è!!!
Els equips estaran formats per només NOIES i els 
entrenaments seran dilluns i divendres de 16:30 a 17:30h
Participaran 1-2 cops per trimestre en trobades de partits amb
altres escoles del Municipi en diumenge al matí.


