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o 
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BANC DE MARES I PARES 

AMPA SAGRADA FAMILIA - Curs 2019-2020  

 

Nom i Cognoms ……………………………………………...………………………………………………………........................ 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telèfon de contacte: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Relació amb l'alumne/a: ......................................................................................................................... ............................ 

 

Nombre de l’alumne/a al centre:…………………………………………………………………………............................... 

Infantil………..  Curs……......................  

Primària…......  Curs……......................  

ESO…………..     Curs……...................... 

 

Sobre quin tema ho contingut t’agradaria parlar?, Quin seria el seu format?, (xerrada, taller, conta 

contes, lectura compartida, pràctica, sortida, etc,…  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esta relacionat amb alguna matèria que es treballa a l’escola, (coneixement del medi, 

matemàtiques, plàstica, música,… ), o es tracta d’un tema complementari? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indica la seva duració aproximada,(una sessió de 50 minuts, de 20 minuts, més, menys,...),   

També si es necessita algun recurs o material de suport, (pissarra digital, vídeo, internet,…). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A quina edat, curs o etapa educativa està dirigit ho s’adapta millor? 

INFANTIL:   PRIMARIA:   ESO                               PARES/MARES 

□ P3    □ 1º Cicle (1º y 2º)   □ 1º Cicle (1º y 2º)               □ 

□ P4    □ 2º Cicle (3º y 4º)  

□ P5    □ 3º Cicle (5º y 6º)  

 

Quina es el teu disponibilitat?, Pots concretar dia de la setmana i horari? Quin trimestre et va 

millor?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ens agradaria poder oferir l’activitat, a tots els nens/es, pares/mares als que pugui anar dirigida, 

podries repetir-la a un altra classe, o cicle, si no es possible adjuntar tot el grup en un mateix dia 

□ Si             □ No 

De quin altra manera que no haguem tingut en compte, t’agradaria participar? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Moltes gràcies 

 

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 

3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per AMPA COL·LEGI SAGRADA FAMILIA., amb la 

finalitat de col·laborar amb el BANC DE PARES I MARES DE L’AMPA COL·LEGI SAGRADA FAMILIA 

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, 

excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les seves dades ja no siguin 

necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. 

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a AMPA 

COL·LEGI SAGRADA FAMILIA, amb domicili PLAÇA CARLES III, 9 43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA  (TARRAGONA) o enviant un correu electrònic a 

ampacmtlarapita@gmail.com, junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el 

consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret 

a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es). 
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