
 

AMPA Escola Lavínia 

PISCINA | P3 a 1r  |  Metropolitan 
 

Barcelona, ..... de ....................... de .................... Signatura pare/mare/tutor/tutora 

 

En compliment de l’article 5 de la LOPD, us informem que les dades recollides en aquest formulari quedaran incloses 
en el fitxer “Registre administratiu” del que és responsable l’AMPA de l’Escola Lavínia, i que seran tractades per la 
gestió de l’entitat i per la gestió econòmica de les activitats. Aquestes dades tenen caràcter de confidencials i, per 
tant, seran utilitzades i tractades a l’empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de caràcter personal, i normativa de desenvolupament. Pel cas de no donar el vostre consentiment, o per exercir el 
dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació sobre les dades, podeu enviar una comunicació a ampalavinia@gmail.com 
o un escrit a la Secretaria de l’AMPA. 

www.ampalavinia.cat | ampalavinia@gmail.com | 934 913 988 | Fígols, 20-24 · 08028 Barcelona 

 

 

 L’activitat s’inicia el dia 2 d’octubre a les instal·lacions del Club METROPOLITAN (C/ Galileu, 
186). 

 El compromís d’inscripció a l’activitat és trimestral. Encara que l’alumne es doni de baixa a 
mig trimestre, haurà de pagar el trimestre sencer. 

 Desplaçaments 

 De l’escola a la piscina, els acompanyen monitors. 

 A la sortida de la piscina, disposeu de les opcions: 

 Recollir-los a les 17:30 a l’escola. 

 Recollir-los a les 17:00 a la piscina. 

 Indiqueu l’opció triada al formulari de la part inferior o mitjançant un correu a 
ampalavinia@gmail.com. 

 Si els alumnes no es recullen puntualment a la piscina, els monitors els duran a 
l’escola. 

 Al sortir de la piscina, tots els nens seuen al terra. No recolliu l’alumne fins que 
el/la monitor/a no us doni el vist-i-plau. 

 En cap cas podeu recollir un alumne durant el trajecte de la piscina a l’escola. 

 Consells pràctics 

 Material que han de portar: vestit de bany, xancletes, barret de piscina, tovallola o 
barnús.  

 Roba còmoda, fàcil de treure i posar, i marcada amb el nom. 

 Barret de llana els dies més freds. 

 No utilitzeu dues bosses. El dia de piscina porteu les coses d’escola (esmorzar, pitet, 
bata...) dins de la de piscina. 

 

-------------------------------------------------------------------------------  

2014/2015 

 

Alumne/a ________________________________________________________    Curs_____________ 

 Farem la recollida a la piscina a les 17.00h. 

 Farem la recollida a l’escola a les 17.30h. 

Per que així consti signo aquest document. 
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