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Benvolgudes famílies, 

  

La Direcció de l’escola, conjuntament amb l’AFA, vol crear un fitxer amb les dades de totes 

les famílies de l’escola. L’objectiu és millorar els canals de comunicació, donar més fluïdesa 
a la informació i garantir el dret a la informació a totes les famílies de les activitats i 

gestions de l’escola i de l’associació. Tot i que no descartem del tot el paper, hem adoptat 

una postura de futur i de sostenibilitat i aquest mitjà és ràpid, directe, econòmic i ecològic. 

 

Per això, us agrairíem que retornéssiu aquest document amb les dades degudament 

complimentades. 
 

  
 

D A D E S   DE  LA    F A M Í L I A (*) 

Cognoms Família  Nom Pare Nom Mare 

    

  Nom Primer Fill      Any de Naixement      Nom Segon Fill Any de Naixement 

    

   Nom Tercer Fill      Any de Naixement       Nom Quart Fill Any de Naixement 

    

E-mail Pare                              E-mail Mare 

  

Mòbil Pare    Mòbil Mare Telèfon fix 

   

 

 
 
NOM ____________________________     DATA ___________________________ 
  

 

DNI____________________________    SIGNATURA ____________________ 
 

 

Us agraïm per avançat la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per a qualsevol 

dubte o aclariment. 

 

Salutacions cordials de la Direcció de l’escola i de la Junta de l’AMPA. 

             
 
 
(*) De conformitat amb el previst a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i la 
seva normativa de desenvolupament, en especial el Reial Decret 994/1999, de 14 de Juny, us informem que les dades 
personals recollides en aquest document seran incorporades al fitxer de l’escola i al de l´AMPA sense cap altra utilització que la 
merament informativa. Els interessats podran exercir en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició en els termes previstos per la norma. 
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