
 
 

APIMA CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR 15 / 16 
 

D’acord a la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades personals i a través de la complimentació d’aquest formular vostè dóna el seu consentiment per el 
tractament de les seves dades personals facilitades, que seran incorporades al fitxer extraescolars de titularitat de l’APIMA CEIP Sa Marina de Llucmajor, inscrit a 
l’APD i que té la finalitat de gestionar les activitats extraescolars del centre inclosa la seva transmissió a aquelles empreses i entitats relacionades amb l’activitat 
adscrita. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la citada llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu 
DNI/passaport, a la següent direcció: Apima Ceip Sa Marina de Llucmajor, c/Francesc Moragues, 35 – 07620 Llucmajor. 

 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015 / 2016 

1r llinatge 2n llinatge Nom Curs Etapa 

      Infantil          Primària 
(Marcar amb una creu) 

TELÈFONS DE CONTACTE   

 

Activitat Empresa organitzadora Dies (marcau amb una creu) 
Anglès  Elite Languages/Dic Drac  Dilluns i dimecres  Dimarts i dijous  

Dibuix i pintura Ricard Chiang  Dilluns   dimecres  Dimarts  dijous   

Lego play IBSIS  Dilluns i dimecres  Dimarts i dijous   

Taekwondo Gimnàs A punt  Dilluns i dimecres   

Futbet C.E. Espanya  Dilluns i dimecres   

Lego Machines IBSIS  Dilluns i dimecres   

Patinatge Club Patinatge Alpha Marratxí  Dilluns   dimecres   

Ball modern DicDrac   Dimarts i dijous  

Aritmètica mental Aloha Mental Arithmetic   Dimarts i dijous  

Aprendre a Aprendre Dic  Drac   Dimarts i dijous  

Lego Robotics IBSIS   Dimarts i dijous  

Ceràmica Miquela Artigues    Divendres 

Lego Robotics intensiu IBSIS    Divendres 
 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR 

Nom i llinatges: ............................................................................................................ .......................................... 

Adreça: ..................................................................................................................... ....................C.P.: .................  

Població: ..................................DNI: ................................... Telèfon: .............................. Mòbil: ............................. 

e-mail: ....................................................................................................................... ............................................. 

Autoritz que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i filmacions corresponents a les activitats que realitzi 
l’APIMA del CEIP Sa Marina de Llucmajor i a la difusió pública no comercial. 

 Marcau la casella en cas que no ho autoritzeu 
 

AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Autoritz a l’APIMA del CEIP Sa Marina de Llucmajor a cobrar del meu compte la quota corresponent a les activitats 
extraescolars del curs 2015 – 2016 a què s’ha inscrit l’alumne. 

Nom i Llinatges del titular del compte: ..................................................................................................................  

Banc o Caixa d’estalvis: _________________________________  Localitat: ________________________________ 
 

IBAN ENTITAT SUCURSAL DC Nº DE COMPTE 
E S                       

Data i signatura titular 
Soci/a de l’APIMA:  Núm. soci: _______  NO SOCI    

                                                                                      A emplenar per l’APIMA 


