
Formulari d'inscripció AMPA Escola Josep Pallach 
Curs 2020-2021 

Quota inscripció 48€  (Una sola inscripció i quota per família) 

Per formalitzar la inscripció cal presentar còpia de l'imprès de pagament del banc 

 
 
 

QUINS AVANTATGES TÉ SER SOCI DE L’AMPA? 

 

 Donar suport i promoure millores i activitats en tot allò que fan referència a l’educació dels fills i filles. 
 Els socis i sòcies poden participar a les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola. 
 Descomptes en el servei d’acollida matinal, en la ludoteca a la tarda i en el casalet del mes de Juny. 
 Un 10% de descompte en la compra del xandall de l’escola. 
 Avantatges econòmics en la participació de la Rua de Santa Creu.  
 A cada soci nou se li regala una bossa tipus motxilla de l’AMPA.  
 Adquisició del carnet de soci per tal de beneficiar-se d’avantatges i descomptes en empreses i comerços. 

 

 

DADES FAMILIARS 

  Informació  mare / pare /tutor (obligatori) Informació  mare / pare /tutor (no obligatori) 

 
Nom complet Nom complet 

eMail eMail 
  

Telèfon fix Telèfon fix 

Telèfon mòbil Telèfon mòbil 
  

DNI.  

 
NOM FILLS I FILLES DATA NAIXEMENT CURS CLASSE 

    

    

    

    
 

 
 

COM COL·LABORAR AMB L’AMPA? 

 

 No tenim temps de col·laborar activament però volem estar informats. 

 Col·laborar ajudant de manera puntual en alguna activitat. 

 M’agradaria formar part de la Junta de l’Ampa i així participar activament. 

 Participar en la comissió de la RUA de la Santa Creu. 

 Participar en la comissió de les extraescolars. 

 Participar en la comissió del projecte de pati. 

 Participar en la comissió de comunicació. 

 Fer de voluntari/a esporàdic/a. 

 Altres:   
 

Signatura mare / pare / tutor          Signatura mare / pare / tutor  
 

 
 
 
 



 
 

Formulari protecció de dades i dret d’imatge 

AMPA Escola Josep Pallach Curs 2020-2021 
 

Cal retornar aquest full degudament firmat. 
 

 
 
 

 

Jo, …………………………………………………………..., amb número de DNI…………………………, 
com a Pare/Mare/tutor legal del/s menor/s (nom i cognoms dels fills) ........................................... 
……………………………………………………………………………………………..................................... 
 
 

 

DRET D’IMATGE (marcar la casella corresponent) 

 

   SÍ AUTORITZO   /      NO AUTORITZO  la realització i utilització d’imatges fotogràfiques, filmacions i 

audiovisuals, realitzades durant les festes, sortides, activitats del centre i activitats extraescolars amb les finalitats de: 
- Realitzar fotografies i filmacions durant les festes, sortides i activitats del centre per a que l’AMPA les pugui utilitzar amb 

caràcter educatiu. 
- Entregar còpies de les mateixes als pares, tutors o familiars de la resta dels alumnes del centre en format paper o 

digital. 
- Utilitzar com a recurs didàctic (exposicions, ponències, etc). 
- Difusió en diferents xarxes socials i/o webs (Facebook, Instagram, Twiter, WhatsApp …) 
 

 
 

LLEI PROTECCIÓ DE DADES 

 
 
Protecció de dades 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13  de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, us informem que les vostres dades seran incorporades en un 

fitxer propietat de l'AMPA Escola Josep Pallach inscrita l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat exclusiva de 

gestionar les dades i activitats de l’associació. L’ús de les dades també serà per incloure a grups de whatsapp que 

siguin necessaris per les activitats de l’ampa, o funcionament de comissions a les que prèviament us hàgiu inscrit.  

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, us heu d’adreçar a l’ AMPA  Escola Josep Pallach C/Fossos, 

nº1 o enviar un correu electrònic a ampajoseppallch@gmail.com. 

 

Figueres, a ……… de …………………….. del 20…… 

 

  ACCEPTO (marcar amb una creueta)    

 
 
 
 
 
 

 
SIGNATURA 
 
 
 
 

mailto:ampajoseppallch@gmail.com


 
 

Associació de Mares i Pares d'Alumnes 

de l’Escola Josep Pallach 
FIGUERES 

 

Inscripció Soci AMPA Curs 2020/21  

 

 
  IMPORTANT:   CAL PORTAR EL FORMULARI D’INCRIPCIÓ , EL 

FORMULARI DE PROTECCIÓ DE DADES - DRET D’IMATGE I EL COMPROVANT 
DE PAGAMENT AL DESPATX DE L’AMPA.    
 
 
MOLTES GRÀCIES   (qualsevol dubte o suggeriment us podeu adreçar al despatx de l’AMPA o enviar-lo a 
ampajoseppallach@gmail.com )                             

 

 

 

  

 

PAGAMENT :   Caixer automàtic “La Caixa”:        

Quota Soci curs  2020-21   48€ 
 

1.-Introduir llibreta de la Caixa o targeta de qualsevol entitat. 

2.-Pagaments 

3.-Pagaments amb codi de barres 

4.-Teclejar el PIN 

5.-Col.locar el codi de barres al lector 

 

-REMITEN                                                                                                                                      
                                                                                 Codi d’entitat:  0482142 

 Nom cognom i activitat 

 

Pagament  per línea oberta                     
1.-Comptes 

2.-transferències i traspassos 

3.-Fer un nou pagament a tercers 

4.-Codi entitat:                                                     REFERÈNCIA  0482142              Nom, Cognom i activitat 

 
 


