
FES-TE SOCI DE L’AMPA DE  L’INSTITUT!!!!!! 
 
 
Alguns dels projectes que s’han pogut tirar endavant gràcies al suport 
de l’AMPA, I COL·LABORACIONS amb l’ institut, són: 
 
MILLORES DE L’EQUIPAMENT: millorar la xarxa d’internet, condicionar els laboratoris, 
comprar ordinadors, comprar taules de ping-pong per la pista. 
 
ROBÒTICA: l’AMPA ha comprat material per poder introduir l’ensenyament de la robòtica en el 
currículum de l’alumnat. 
 
FESTA GRADUACIÓ ALUMNES 4r ESO I BATXILLER, FINANÇAMENT DE SORTIDES PELS 
ALUMNES SOCIS, CONSELL ESCOLAR: participació d’un representat de l’AMPA en el consell 
escolar; SANT JORDI: Col·laborem amb el professorat, paguem part dels premis en les diferents 
categories dels concursos literaris, fotografia, etc. NADAL: Oferim esmorzar a tots els 
alumnes/professors del centre i col·laborem amb la cistella de 4rt ESO; CONCERT SOLIDARI 
PRO-MARATÓ DE TV3:  berenar solidari per recaptar diners.  
 
Però per tirar endavant tots aquests projectes necessitem ser el màxim de socis, la vostra 
aportació de 20€ és molt important, i com més socis siguem més opcions per aconseguir 
que la subvenció que l’Ajuntament ens dona cada any sigui més elevada. Per tant no ho 
dubtis i no et quedis al marge de l’AMPA, és molt poc el que has d’aportar i molt el 
que en podrà gaudir el teu fill durant aquest curs!. 

Si VOLS participar a l’AMPA, NO DUBTIS en contactar amb nosaltres, segur que podràs 
ajudar al teu fill/filla a través nostre. 

 
COM FER-TE SOCI DE L’AMPA???????? 

Nous socis/sòcies 

PODEU FER EL PAGAMENT AMB EL CODI DE BARRES QUE US 
ADJUNTEM. La quota de l’AMPA és de 20 euros per família i per curs. 

Feu constar a l’ingrés, el nom i cognoms de l’alumne i el curs 

OMPLIU l’apartat full alta inscripció soci/sòcia AMPA ,ADJUNTEU el justificant de 

pagament del banc i ho podeu dipositar A LA BÚSTIA que hi ha a l’entrada de l’institut. 

També ens ho podeu fer arribar per e-mail: 

ampaiesaltafulla@gmail.com 
 
Ho facebook, twitter (@ampainstialtaf1) , https://agora.xtec.cat/insaltafulla/categoria/ampa/ 

Moltes gràcies !!!! 



FULL ALTA INSCRIPCIÓ SOCI/SÒCIA (S) AMPA 
COGNOMS I NOM ALUMNE/A………………………..........…………............................. CURS…...... 
COGNOMS I NOM ALUMNE/A …………………………………................ ………………CURS........… 
COGNOMS I NOM ALUMNE/A …………………………………................ ………………CURS........… 
 
NOM I COGNOMS DEL PARE/TUTOR……………..........……………............................................. 
NOM I COGNOMS DE LA MARE / TUTORA …….........….........................….................................. 
ADREÇA   ………………………………………………....………………….. C P ………......… 
POBLACIÓ…………………………………………………………………….……………………….. 
TELÈFON(s) MÒBIL  ………………………………………………..……….…........................ 

E-MAIL  PARE: ...……………………………………..................... MARE: .........................……..............………………………… 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
Responsable: ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’INSTITUT ALTAFULLA (AMPA)             
CIF G439678475w  Adreça Camí de l’Oliverot s/n, 43893 Barcelona. Contacte DPD 
ampaiesaltafulla@gmail.com Finalitat: Gestió de la prestació de serveis i activitats a les 
persones associades i a les seves filles i fills, així enviament d’informació sobre activitats, serveis i 
notícies, pròpies de l’AMPA i d’altres d’interès educatiu, dins de la seva finalitat social. Legitimació: 
Consentiment de la persona interessada. Destinataris: L’AMPA únicament comunicarà les dades 
de les persones associades i dels seus fills i filles amb el seu consentiment previ o per l’interès 
legítim amb les empreses de serveis per a la correcta prestació de les activitats i serveis contractats 
i per al compliment obligacions legals. Drets: els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació en 
el tractament i de portabilitat de les dades podeu exercir-los per escrit adreçat al titular i 
responsable del fitxer, per correu postal o per correu electrònic.  
 
A. Signatura de la mare/pare o tutor/a 
 
 
A.1r COGNOM MARE/PARE/TUTOR/A                         2n COGNOM                                   NOM                         CONSENTO  (X) 
 
 
 

   

 
 
Mitjançant aquest document consento que l’AMPA de l’INSTITUT D’ALTAFULLA tracti i 
emmagatzemi aquestes dades amb la finalitat de prestació dels serveis i de les activitats 
pròpies de les seves finalitats socials. 
 
Igualment  

autoritzo  No autoritzo  
 
l’AMPA de l’INSTITUT D’ALTAFULLA a tractar les meves dades de contacte amb la finalitat 
d’enviar-me informació relacionada amb els seus serveis i activitats, i amb notícies de l’institut o 
d’interès educatiu per correu postal, correu electrònic.  Si no ens autoritzeu no podrem comunicar-
nos amb vosaltres. 
  

Altafulla, ____ /____/_____ 


