
Dades de l’alumne o alumnes: 

Dades del pare i mare i/o tutor legal: 
 

Mare Pare Tutor/a 

Mare Pare Tutor/a 

FITXA D’INSCRIPCIÓ A L’AMPA ESCOLA SANT JORDI L’AMETLLA DE MAR 

CURS 2020-2021 
 

D’acord amb l’establert en la L.O. 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa 

a l’interessat que les dades personals subministrades passaran a formar part del fitxer de dades de l’AMPA Sant Jordi 

– 2017 amb només la finalitat del seguiment dels seus socis. 

 
 
 
 
 

Nom i Cognoms de l’alumne Curs Lletra 
   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

Nom i Cognoms  

DNI / NIE  Telèfon  

E-mail  

 
 
 

 
Nom i Cognoms  

DNI / NIE  Telèfon  

E-mail  

 
 

Adreça  Nº  Pis/Porta  

Població  Codi Postal  

Drets d’imatge 
 
L’AMPA Escola Sant Jordi de l’Ametlla de Mar – 2017 disposa d’espais de comunicació i difusió on s’informa i es fa 

difusió de les activitats i esdeveniments realitzats. En aquets espais es poden publicar imatges en què apareguin, 

individualment o en grup, els alumnes de l’escola que participen en aquestes activitats. 

 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 118.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la llei 

orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA demana el 

consentiment dels pares, mares o tutors per publicar fotografies o vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin 

clarament identificables, només en les propis espais de comunicació i difusió (Facebook, Instagram o cartelleria). 

Si, autoritzo No, autoritzo 



REDUCCIÓ DE QUOTES EXTRAORDINÀRIA PER LA SITUACIÓ PROVOCADA PEL COVID-19: 

La quota anual serà de 12€ per alumne i 7€ pel segon germà i consecutius. 

Caldrà realitzar una transferència bancaria al nº de compte corrent de l’AMPA, 

indicant com a concepte el nom i cognoms de l’alumne o alumnes. 

o Import total per un alumne: 12€ 

o Import total per dos germans: 19 € 

o Import total per tres germans: 26 € 

o Import total per quatre germans: 33€ 
 

Nº CC: ES15-2100-5663-4502-0008-8240 
 

La quota anual obligatòria inclou: 

o El formar part de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

o L’agenda escolar obligatòria (que  es recollirà a les llibreries amb el 
comprovant del pagament de la quota de l’AMPA). Per als socis és 
gratuïta i per als no socis té un preu de 7.95€. 

o EL material fungible obligatori de l’escola (fotocòpies, cartolines, 

pintures ...) 

o Descompte  a  les  llibreries,  amb  un  5%  en  els   llibres i  un 10% en 

material escolar. 

 
 

Abans del 31 d’agost caldrà fer arribar el full d’inscripció i el comprovant bancari de 

l’ingrés de la quota a la Llibreria Sant Jordi o a la Llibreria Cipri, i tindreu el descompte 

dels llibres i del material escolar. 

També us recordem que podeu reservar els llibres a les llibreries, deixant una paga i 

senyal, i es facilitarà el pagament durant l’estiu (més informació a Llibreria Sant Jordi i 

Llibreria “Cipri”). 


