
CIF:  G -43909977 
C/ Joan Carles I, 17 

43883 Roda de Barà 
elcucurull.ampa@gmail.com 

 

INSCRIPCIÓ COM A FAMÍLIA SÒCIA 

La quota pel curs 2020-2021 és  de 30€.  
Inclou assegurança d’accidents pels teus fills per a les activitats organitzades per  l’AMPA. 
L’abonament de la quota s’ha de realitzar per transferència  al nº compte:ES77 0182 8668 5102 0000 4086, 
anotant com a concepte quota i els cognoms de la família o nom d’un fill/a. 

      
Cal emplenar el formulari amb les dades del representant familiar i lliurar-ho juntament amb el 
comprovant de pagament al mail  de l’AMPA . 

NOM DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL   

DNI  

TELÈFON  

EMAIL  

NOM DE L’ALUMNE/A  

CURS  

NOM DE L’ALUMNE/A  

CURS  

NOM DE L’ALUMNE/A  

CURS  

NOM DE L’ALUMNE/A  

CURS  

● Serà imprescindible presentar el rebut del pagament de la quota de soci, juntament amb aquest full 
d’inscripció, per poder gaudir dels altres serveis oferts per l’AMPA a preus reduïts. 

● Quan una família tingui pendent o contregui un deute amb l’AMPA, no se li podran prestar més serveis, 
fins que el liquidi i se li aplicaran preus de NO soci per les activitats o vendes de materials de l’AMPA. 

 
He rebut, llegit i accepto la normativa referent a la meva participació com a soci de l’AMPA. 

Signat el pare , mare o tutor legal 
 
 
 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos 
informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu 
electrònic a elcucurull.ampa@gmail.com o bé per correu postal remetent l’escrit a C/ Joan Carles I,17 , 43883, Roda de Berà, 
adjuntant còpia del vostre DNI. 
      

Accepto rebre notificacions de l’AMPA per correu electrònic i/o a través de l’aplicació dinantia de l'escola. 
Accepto estar al grup de Whatssap amb el numero de telèfon inscrit al formulari per rebre notificacions 
relacionades amb l’AMPA.  
Autoritzo l’ús de la imatge del meu fill/la meva filla (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 de comunicació propis de l’AMPA 
i de l’escola. En cas contrari ho comunicaré expressament a l’organització. 


