RECOLLIDA DE DADES DELS SOCIS DE
L’AMPA DE L’ESCOLA MONTBUI
Els pares i les mares de l’escola Montbui estem associats amb l’objectiu
principal de treballar per a la millora del centre i de l’educació del nostres
fills i filles. Per això, promovem la participació de totes les famílies i
col·laborem amb la direcció i l’equip docent del centre, des de la
convicció que el fet de tenir una AMPA cohesionada i participativa és clau
per al bon funcionament de l’escola.
L’AMPA organitza un munt d’activitats, incloent les activitats extraescolars de tarda, el servei
d’acollida, el servei de biblioteca, el teatre per als alumnes de cicle superior, el casalet d’estiu,
participa en diferents festivitats i coordina la Gestió i Sociabilització de Despeses (GiSD)
conjuntament amb l’escola, entre d’altres. Per gaudir de totes aquestes activitats i del GiSD cal ser
soci de l’AMPA i estar al corrent de tots els pagaments.
Com a associació, estem obligats a tenir un registre dels socis amb les dades actualitzades. Per
aquest motiu, si no ho heu fet ja, us demanem que porteu signat aquest full amb les dades
actualizades. Per tal d’utilitzar els serveis online de l’AMPA és indispensable haver entregat
aquest full signat. En cas de ser família nombrosa i monoparental, també necessitem una
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental per tal que s’apliquin automàticament
els descomptes. Podeu comprovar si disposem de les vostres dades actualitzades a la web
http://ampamontbui.entitatsdecaldes.cat
/dades
DADES DE LA FAMÍLIA
Nom i cognoms del pare ___________________________________________________________
Nom i cognoms de la mare_________________________________________________________
Nom i cognoms dels fills/es ___________________________________________ Curs: ________
_________________________________________________ Curs: _________
___________________________________________________ Curs: _________
Adreça electrònica_______________________________________________________________
Telèfons de contacte_____________________________________________________________
DRETS D’IMATGE
Marqui amb una X al quadret.
Autoritzo a que la imatge del/s meu/s fill/es pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats de l’AMPA i siguin publicades en la web, xarxes socials i fulletons informatius.
Firma:
Caldes de Montbui,

a _____________ de _____________________ de ________

D’acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals, l’AMPA Montbui li informa que aquestes dades seran incorporades a un
fitxer automatitzat, tenint com a única finalitat la gestió administrativa de les activitats pròpies d’àmbit escolar d’aquesta associació sense
ànim de lucre i en cap cas podran ser usades per a altres fins ni cedides a altres entitats. Pot exercir els seus drets d’informació, accés,
rectificació, cancel·lació i oposició per correu electrònic a: ampamontbui@gmail.com

