
 

 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes  

CEIP Ramon Macip - Dolors Granés  

info.ampagranes@gmail.com | www.ampagranes.com | telèfon: 610017760 

CURS 2019-2020. FULL D’INSCRIPCIÓ FAMÍLIES SÒCIES AMPA 

Agraïm a TOTES LES FAMÍLIES que ens feu arribar de nou aquest formulari per actualitzar 

les vostres dades i autoritzar el cobrament de la nova quota i la protecció dades 

 

Vull col·laborar amb l’AMPA pagant una quota de (marca amb una  X  l’opció escollida) 
 

35 € (1 germà) 45 € (2 germans o més)  __   € (aportació voluntària) 

   

 

DADES ALUMNES NOM COGNOMS CURS 

1er nen/a    

2n nen/a    

3er nen/a    

4rt nen/a    

 

DADES 

FAMILIARS 

NOM COGNOMS TELÈFON/MAIL 

mare/tutora    

pare/tutor    

domicili postal   

DRETS D’IMATGE 

 
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies i/o filmacions corresponents a activitats 
promogudes i gestionades per l’AMPA de l’Escola Dolors Granés de Cardedeu, sempre que la seva difusió tingui per finalitat 
donar a conèixer les activitats de l’AMPA.   Sí ▢    No ▢ 

PAGAMENT PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA / CANVI DADES BANCÀRIES  

 
Autoritzo a l'AMPA de l’Escola Dolors Granés de Cardedeu, a procedir al càrrec en el meu compte de l’import corresponent  
a la quota anual (curs escolar) de soci. La quota serà renovable anualment si no s’especifica el contrari. 
 

IBAN NÚMERO DE COMPTE CORRENT  

ES_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  

Nom del titular del compte: NIF/NIE: Data i signatura 

Consenteixo expressament i autoritzo a l’AMPA Ramon Macip - Dolors Granés que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo                   

en aquest document, de conformitat amb l'establert en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD, RGPD i                     

LSSICE 34/2002. Les dades seran incorporades en un sistema de tractament de dades titularitat de l’AMPA amb finalitats exclusivament                   

estadístiques i d’informació de les nostres activitats i serveis. Podeu adreçar-vos a l’AMPA (info.ampagranes@gmail.com) per tal d’exercir                 

els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició.    CIF AMPA RM-DG:G58438060  


