
 

 
 

INSCRIPCIÓ SOCI AMPA CURS 2019-2020 
 
DADES DE CONTACTE:  
 

ADREÇA  

CP  

POBLACIÓ  

 

 MARE PARE  ALTRES 

NOM I COGNOMS 
 

   

TELÉFON    

DNI    

CORREU ELECTRÒNIC 
 

   

NOTA: Preferiblement el mateix correu electrònic que tingui l’escola 
 

DADES DE FILLS/FILLES MATRICULATS AL CENTRE:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La quota de soci de l’AMPA depèn del número de fills inscrits a l’escola, i cadascun d’ells obtindrà un número de soci 

vàlid per gaudir de les activitats i serveis oferts per l’entitat.  

 

QUOTA ANUAL:     Unitat Familiar 1 Fill  30,00 € (TRENTA EUROS) 

   Unitat Familiar 2 Fill   35,00 € (TRENTA-CINC EUROS) 

   Unitat Familiar 3 ó + Fills  40,00 € (QUARANTA EUROS) 

 

  

MARE/PARE/TUTOR 1   MARE/PARE/TUTOR 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO 
FILL/A 1 

 
 
 

FILL/A 2 

 
 

FOTO 
FILL/A 3 

 

 
 

FOTO 
FILL/A 4 

 

FILL/A 1 
NOM: _______________________ 
COGNOMS: 
_____________________________
____________________________ 
 
CURS: _______________________ 

FILL/A 2 
NOM: _______________________ 
COGNOMS: 
_____________________________
____________________________ 
 
CURS: _______________________ 

FILL/A 3 
NOM: _______________________ 
COGNOMS: 
_____________________________
____________________________ 
 
CURS: _______________________ 

FILL/A 4 
NOM: _______________________ 
COGNOMS: 
_____________________________
____________________________ 
 
CURS: _______________________ 



CLÀUSULES: 

La condició de SOCI dona dret al seu titular a accedir a totes les activitats organitzades i/o gestionades per l’AMPA a preu de Soci. El Soci 
accepta les condicions d’ús i manifesta ser-ne coneixedor. 
 
L'AMPA lliurarà a cada família sòcia, un/s carnet/s digital/s amb un número de soci personal i intransferible en el qual figurarà foto, nom(s), 
cognom(s) i curs(s) del/s fill(s)/a(es), que li acreditarà com a soci/a  i amb el qual podrà beneficiar-se dels avantatges oferts per l'AMPA. 
Aquest carnet serà renovat anualment sense cap cost per part del soci/a, on s'actualitzarà la informació apareguda en el mateix. 
 
La quota és de caràcter anual, prorrogable automàticament, excepte renúncia per una de les parts. En cas de voler  donar-se de baixa com a 
soci i per tant, no fer efectiva la quota corresponent al curs que correspongui, s’haurà d’enviar un e-mail a comunicats@ampamartamata.org, 
abans de la finalització del curs escolar anterior (data màxima 30 de juny), indicant Nom, Cognoms i curs cursat del nen/a o nens. 
 
L'import de la quota únicament serà retornat en el cas que la família hagi sol·licitat la baixa en el termini establert i, no obstant això, 
aquesta hagi estat cobrada. 
 
El cobrament de la quota s’abonarà mitjançant rebut bancari, conjuntament amb el segon pagament de l’activitat de piscina (setembre) o 
individualment (durant el mes de setembre), al compte facilitat o a través de TPV al juny (si es realitza la compra de llibres a través de 
l’AMPA).  La quota és per unitat familiar i en funció dels fills/filles inscrits a l’escola. L’actualització de les dades d’aquest formulari són 
responsabilitat del soci, si vol fer cap actualització/modificació de les mateixes, només cal enviar aquest mateix formulari modificat, 
complimentat i signat per e-mail a comunicats@ampamartamata.org o original a l’oficina de l’AMPA a la caixa destinada a aquests efectes. 
 
La devolució del rebut  suposarà unes despeses financeres de 6€ que assumirà el Soci. 
 
El NO SOCI restarà obligat, per acord d’Assemblea de Socis, a abonar la quantitat de 30€/activitat/trimestre, per poder accedir a les 
activitats gestionades i/o organitzades per l’AMPA. Normativa d’Extraescolars: (https://ampamartamataviladecans.wordpress.com/03-b-
normativa-extraescolars/) 
 
La/les fotografia(es) del/s nen(s)/a(es) es podran canviar cada 2 anys amb la finalitat que aquesta fotografia sigui recent. L’adreça on enviar 
aquesta nova fotografia es: comunicats@ampamartamata.org. 
 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

A.     RESPONSABLE:  

• AMPA CEIP Marta Mata, (G63325344) 

• CAN TRIES S/N 08840 Viladecans ( BARCELONA ) 

• secretaria@ampamartamata.com 
B.      FINALITATS: 

• Gestió de l'associació. 

• Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent. 

• Interlocució davant les administracions públiques. 

• Informar/orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres, extraescolars...). 

• Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar. 

• Organitzar activitats formatives i soci-culturals. 

• Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l'AMPA. 
C.      LEGITIMACIÓ: 

• Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació. 

• Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.  
D.     DESTINATARIS: 

• Administració pública. 

• Entitats necessàries per a l'execució d'activitats. 

• Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars. 
E.      CONSERVACIÓ DE LES DADES: 

• Durant l'acord de permanència a l'AMPA. 

• Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu   legal s'hagin de conservar per atendre 
possibles responsabilitats. 

• Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la 
qual van ser publicades. 

F.       DRETS: 

• Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades 
personals. 

• On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit indicant Nom i DNI dirigit a secretaria@ampamartamata.org 

• En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de 
Dades (www.agpd.es). 

  AUTORITZO L’ÚS IMATGES DEL MENOR 

[  ] SI      [   ] NO 

  

 
   

Nom:  
 
DNI:  
 
 
Signatura: 
_____________________ 

Nom:  
 
DNI:  
 
 
Signatura: 
_____________________ 
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