
 

 
DADES DELS PARES O TUTORS 

Nom del pare/tutor: ............................................................................... NIF ........................... 

Nom de la mare/tutora: ......................................................................... NIF ........................... 

Domicili: .................................................................... CP i població: ...................................... 

Telèfons de contacte: .............................................................................................................. 

Correu electrònic: .................................................................................................................... 

 

DADES DELS ALUMNES 

Nom del fill/a: ............................................................................................ Curs: .................. 

Nom del fill/a: ............................................................................................ Curs: .................. 

Nom del fill/a: ............................................................................................ Curs: .................. 

Nom del fill/a: ............................................................................................ Curs: .................. 

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA 

Per formar part de l’AMPA, és imprescindible entregar el present document degudament 

complimentat, i haver fer l’abonament de la quota de l’AMPA, de 30 € per família i curs, 

mitjançant transferència bancària o per caixer, al compte de l’AMPA de BBVA ES62 0182 

2885 2302 0003 4918, abans del 31 d’Agost del 2018. 

 

DRETS D’IMATGE 

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei 

Orgànica 1/1982 sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 

15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AMPA de l’Escola Teresa Bergadà 

sol·licita el vostre consentiment per publicar imatges dels vostres fills, de forma clarament 

identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que 

s’exposin públicament al blog, xarxes socials o altres publicacions internes o de tercers, així 

com a reproduir-les públicament per a la promoció de les activitats i serveis de l’AMPA 

Mitjançant el present escrit      SI           NO atorgo el consentiment i autorització de manera 

gratuïta i amb renuncia formal a qualsevol contraprestació econòmica. 

 

 

 

Data: ........................................... Nom i Signatura: ............................................................... 

 

FORMULARI  D’INSCRIPCIÓ  FAMILIAR  A 

L’AMPA  DE  L’ESCOLA  TERESA  BERGADÀ 

CURS  2018/2019 

En compliment de l’article 5 de la LOPD, us informem que les dades recollides al present formulari quedaran incloses en un fitxer, el responsable del 

qual és l’AMPA de l’escola Teresa Bergadà, i seran tractades per la gestió de l’entitat, i per la gestió econòmica de les activitats. 

Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a ampaceiptbergada@gmail.com o 

bé presentant un escrit a la seu de l’AMPA. 

mailto:ampaceiptbergada@gmail.com

