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INSCRIPCIÓ DE SOCI
AMPA ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS – CURS 2017/2018
Ser soci de l’AMPA fa possible que les mares i els pares puguem participar directament en la comunitat
educativa de la nostra escola. La principal raó de ser SOCI de l’AMPA és la unió dels pares i mares per
tal de vetllar pel benefici dels nostres fills i filles a l’escola, col·laborar econòmicament en diversos
projectes i activitats i fer possible una escola viva, activa e integral.
Els socis de l’AMPA, a més, obteniu els següents avantatges:

●
●
●

Descomptes en els llibres
Clau d’accés al programa Alexia
Descomptes en les activitats extraescolars

La quota de l’Ampa és de 35 € per família, i es pot pagar en efectiu, TPV o transferència
bancària al núm. de compte ES56 2100 3148 0322 0011 2422, sempre posant Nom i
Cognoms i curs que farà l’alumne.

NOM DEL PARE / TUTOR
E-MAIL PARE

TELÈFON

NOM DE LA MARE / TUTORA
E-MAIL MARE

TELÈFON

ADREÇA
MUNICIPI

CODI POSTAL

FILL /A 1

CURS QUE FARÀ

FILL /A 2

CURS QUE FARÀ

FILL /A 3

CURS QUE FARÀ

Així mateix DONO EL MEU CONSENTIMENT

•

Per a l’ús de la imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge) en documentació i mitjans relacionats amb totes les activitats pròpies de l’AMPA i de l’escola (bloc, web, àlbums, calendaris,
orles,...). En cas contrari ho comunicaré expressament a l’organització.
●
Les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat creat per l’AMPA ESCOLA
INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, i seran utilitzades per a la realització i el manteniment de les gestions relatives a totes les activitats pròpies de l’AMPA.
Teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant l’AMPA Els drets d'accés i de
rectificació.

Signatura i DNI:

Sant Sadurní d’Anoia, ______ de ______________ de 2017

