
                                  

                                Curs 2021 - 2022   
 
 

          ampa@iesmartilhuma.org 

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), l'informem que les dades personals seran tractades 
sota la responsabilitat de l’AFA (AMPA) de l’Institut Martí l’Humà de Montblanc i seran tractades per la gestió de l’entitat i es conservaran mentre es 

sigui Soci de l’entitat. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal. L'informem que pot exercir els drets d'accés, 
rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l’AFA (AMPA)  Institut Martí l’Humà. 

Correu Electrònic; ampa@iesmartilhuma.org 
 

         ampadocu@iesmartilhuma.org (PER ENVIAR DOCUMENTACIÓ A AFA) 

 WHATSAPP : 616 964 811       TELEGRAM: t.me/AMPAIMLH 

 TEL OFICINA: 644 076 872    https://www.facebook.com/ampainstitutmartilhuma 

 

 

 

FORMAR PART de la  JUNTA AFA 

COL.LABORACIÓ en PROJECTES 
 

Nom i Cognoms__________________________________________________________________ 
( Mare / Pare / Tutor-a legal ) 
 

Adreça_____________________________________________Població______________________ 

Telèfon ________________  Mòbil _________________   Whatsapp     SI   /   NO 

 

Correu electrònic 

                                                                                                                          PER FAVOR NO HOTMAIL 

Hores de què disposeu lliures _______________________________________________________ 

( això és per a poder combinar millor els horaris per a les reunions, etc ) 

Aquí ens podeu dir si hi ha algun apartat en concret en què us agradaria participar o alguna altra 

cosa que ens vulgueu dir 

 

 

 

  MARQUEU EN QUINA DE LES DUES OPCIONS PODEU PARTICIPAR i si podeu 

participar en les dues, marqueu-les; 
 

 FOMAR PART DE LA JUNTA                      COL.LABORAR EN ELS PROJECTES   “ MATINS “                                               

 

Nom del vostre fill/a _______________________________________________________________ 

          

Cicle 
Formatiu 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA 1 2 

1 2 3 4  ESO  1 2 BAT  MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC 1 2 

A B C D E   A B   ELABORACIÓ PRODUCTES ALIMENTARIS 1 2 

 GRAU SUPERIOR ENERGIES 1 

  

--- marqueu amb una creu  X  el curs que cursarà o cursa ---    2021 - 22 
 

 En el moment que la junta necessiti gent ens posarem en contacte amb vosaltres.  
 

 

Signatura. 
 

 
 

_________________,  _____ d__________ de 2021 

 

  


