
 

 

DADES DE L'INFANT                                                     Té germanes/s a l´escola / Tiene hermanas/os en la escuela: SI       NO 

Nom i cognoms / Nombre y Apellidos Nou Curs/Nuevo Curso Data de naixement/ Fecha de nacimiento 

   

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL 

Nom i cognoms/ Nombre i Apellidos DNI/NIE/Passaport 

  

Adreça/ Dirección Telèfon mòbil 

  

Correu electrònic/ Correo Electronico  

  

SOL·LICITUD D´INGRÈS / SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

SOL•LICITO l'ingrès com a soci/sòcia de l'Associació de Mares Pares de l'Escola Margalló de Castelldefels mentre duri la 
relació amb l´escola o fins que alguna de les parts decideixi trencar-la. I em comprometo a satisfer la quota anual de 
soci/sòcia així com a complir amb allò que estableix als estatuts de l'entitat els quals declaro conèixer. 

SOL•LICITO inscripción como socio/socia de la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Margalló de Castelldefels mientras 
dure la relación con la escuela o alguna de las partes decida romperla. Y me comprometo a satisfacer la cuota anual de 
socio/socia así como a cumplir con aquello que establece en los estatutos de la entidad. 

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN  

AUTORITZEU a l'AMPA Margalló a facilitar les dades consignades en aquest imprès a les entitats i empreses que presten serveis a 
l'escola (menjador, extraescolars, etc.) per tal que puguin aplicar-vos els descomptes i avantatges per ser soci/sòcia de l'entitat?  

AUTORIZÁIS Al AMPA Margalló a facilitar los datos consignados en este impreso a las entidades y empresas que prestan 
servicios en la escuela (comedor, extraescolares, etc.) para que puedan aplicaros los descuentos y ventajas para ser socio/socia 
de la entidad. 

  
AUTORITZEU a l'AMPA Margalló a facilitar les dades / AUTORIZÁIS Al AMPA Margalló a facilitar los datos consignados  
  

Si  autoritzo                       No autoritzo 
 
·Drets d´imatge / Derechos de imagen 
 AUTORITZEU a l’AMPA Margalló a capturar o enregistrar imatges del seu/va fill/a quan aquest/a participi en les activitats organitzades 
per l’AMPA, que podran difondre’s a través dels mitjans i xarxes socials a disposició de l’AMPA sempre sense finalitat comercial?  
AUTORIZÁIS en el AMPA Margalló a capturar o grabar imágenes de su hijo/a cuando este/a participio en las actividades organizadas 
por la AMPA, que podrán difundirse a través de los medios y redes sociales a disposición de la AMPA siempre sin finalidad comercial. 
 

Si autoritzo                       No autoritzo 

 

AVÍS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL / AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Les dades consignades en aquest imprès s'incorporaran al fitxer Registre Socis Ampa titularitat de l'Associació de Mares i Pares de 
l'Escola Margalló de Castelldefels amb domicili al carrer de Lola Anglada, núm. 4 (08860 – Castelldefels).Es preveuen cessions de 
dades a les empreses i entitats que col•laboren amb l'associació als únics efectes de l'aplicació dels avantatges fruit dels acords 
als que l'associació pugui arribar amb aquestes.Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició 
mitjançant escrit enviat al carrer de Lola Anglada, núm. 4 de Castelldefels (08860) o bé per correu electrònic adreçat a 
ampamargallo@gmail.com  

Los datos consignados en este impreso se incorporarán al fichero Registro Socios Ampa titularidad de la Asociación de Madres y 
Padres de la Escuela Margalló de Castelldefels con domicilio en la calle de Lola Anglada, n.º 4 (08860 – Castelldefels).Se prevén 
cesiones de datos a las empresas y entidades que colaboran con la asociación a los únicos efectos de la aplicación de las ventajas 
fruto de los acuerdos a los que la asociación pueda llegar con estas.Podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito enviado en la calle de Lola Anglada, n.º 4 de Castelldefels (08860) o bien por correo 
electrónico dirigido a ampamargallo@gmail.com  

SIGNATURA/ FIRMA 

Mare (Madre)/ Pare (Padre)/Tutor legal  

 

                                                                                                                                                                    Alta socis/sòcies Ampa Escola Margalló 
Document d´inscripció / Documento de inscripción 

 



 


