
 

CURS  2018 /2019 
INSCRIPCIÓ SOCIS/SÒCIES AMPA MESTRAL / INSCRIPCIÓN SOCIOS/SOCIAS AMPA MESTRAL 

 
DADES DE L’ALUMNE O ALUMNES/ DATOS DEL ALUMNO O ALUMNOS 

Nº DE FILLS/ 
Nº DE HIJOS 

NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS CURS/CURSO 

    
    
    
    
    
 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR / DATOS DEL PADRE MADRE O TUTOR 

Nom / Nombre Cognoms / apellidos Telèfon / Teléfono e-mail 
    
    
 
DADES PER EFECTUAR L’INGRÉS DE LA QUOTA /DATOS PARA EFECTUAR EL INGRESO DE LA CUOTA 

QUOTA AMPA CURS 2018-2019 / CUOTA AMPA CURSO 2018-2019     :

20€ per família 

CCC:  2100 0668 88 0200329844 “LA CAIXA” 

IBAN: ES11 2100 0668 8802 0032 9844 

L’ingrés de la quota s'ha de fer al caixer automàtic de LA CAIXA o a través d'Internet i al camp “concepte” indicar el nom i 
cognoms del/s nens. El ingreso de la cuota se debe hacer en el cajero automático de la CAIXA o a través de Internet y en el 
campo “concepto” indicar el nombre y apellidos del/los niños. 

 
PROTECCIÓ DE DADES /PROTECCIÓN DE DATOS  
Pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en el que es regula el dret 
d'informació en la recollida de dades, l'informem del següent: les dades de caràcter personal que ha subministrat seran 
objecte de tractament en el fitxer Socis AMPA_Curs 2018-2019  de responsabilitat de l’AMPA Llastres. La finalitat del 
tractament és per tramitar la sol·licitud d’inscripció a l’AMPA i per l’enviament d’informació relacionada amb els seus serveis 
i activitats (tallers, cursos, excursions, xerrades, etc.) o qualsevol altra informació que considerem de l’interès de les 
famílies, tutors i alumnes (notícies de l’escola, d’interès educatiu, etc.) . Així mateix aquestes dades no seran cedides a 
tercers, excepte les cessions legalment permeses. Les dades sol·licitades a través del present document són de 
subministrament voluntari, però necessàries per al desenvolupament correcte de l'activitat. L'informem de la possibilitat 
d'exercir els corresponents drets d'accés, rectificació, Cancel·lació i oposició de conformitat amb l'establert al Reglament 
esmentat al principi d'aquest paràgraf, enviant un correu electrònic a  ampaescolamestral@gmail.com o bé per correu 
postal remetent l’escrit a AMPA LLASTRES, c/escoles 12· 43890 l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona).  
 
Accepto a ser informat de les activitats de l'AMPA per correu electrònic o WhatsApp (Marcar la casella en cas afirmatiu). 
 

☐  Autoritzo / Autorizo      ☐  No Autoritzo / No Autorizo 
 
 



 

 
 
DRETS D’IMATGE / DERECHOS DE IMAGEN 

Atès que el dret a la pròpia imatge esta reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, I'AMPA 
demana el consentiment als pares o tutors legals per poder obtenir, reproduir i publicar per qualsevol mitja la 
imatge dels seus fills o filles amb finalitats d'informació, difusió, documentació i arxiu de les activitats i serveis 
que es porten a terme. Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la 
Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo , sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar ya la propia imagen, el AMPA pide el consentimiento a los padres o tutores legales para 
poder obtener, reproducir y publicar por cualquier medio la imagen de sus hijos o hijas con fines de información, 
difusión , documentación y archivo de las actividades y servicios que se llevan a cabo. 

☐  Autoritzo / Autorizo   ☐  No Autoritzo / No Autorizo 

 
 
 
 
 
 
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES LLASTRES. ESCOLA MESTRAL                     SIGNATURA / FIRMA: 
Carrer Vandellòs, 10 43890 L’Hospitalet de l’Infant                                              
www.ampamestral.com 
ampaescolamestral@gmail.com  
tel.: 691 808 363        
 
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                              DNI:........................................... 
 
 
 

http://www.ampamestral.com/

