
  
 

       
*(Omplir i retornar a l’escola si actualment no sou socis i us voleu associar) 

 
FULL ADHESIÓ AMPA - CURS 2020/ 2021 

 
 
NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR: _______________________________________  
 
_____________________amb DNI : ______________________com a PARE, MARE O TUTOR  
 
dels següents nens/es escolaritzats a l’ escola:  
 
Nom i cognoms: ___________________________________________ del curs _______ .  
 
Nom i cognoms: ___________________________________________ del curs _______ .  
 
Nom i cognoms: ___________________________________________ del curs _______ .  
 
¨ AUTORITZO,  ¨ NO AUTORITZO a l’AMPA de l’Escola Presentació de Vilassar de Mar a fer 
el cobrament de la ‘quota d’associació a l’AMPA’ de 30€/ família i any (no per alumne), al 
número de compte següent:  
 
IBAN ES __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __  

   Banc / Caixa     Oficina                              CCC 
 
• Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte: 
 
correu________________________________________telef.___________________(mare) 
 
correu________________________________________telef.___________________(pare) 
 
*Al cursar aquesta inscripció, expressa la seva acceptació a cedir el drets d’imatge dels seus  fills, autoritzant a 
l’AMPA de l’Escola Presentació de la Mare de Déu, a reproduir puntualment, si s’escau, fotografies dels actes o 
activitats relacionades amb l’AMPA i l’escola. (Orla de 6è, extraescolars, pàgina web, foto de curs, revista, 
publicacions digitals a les xarxes socials).  
 
 
Data ________________               Signatura del Pare, Mare o Tutor/a  
 
 
 
 
NOTA LOPD: A efectes del que disposa la llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal (LOPD) i el real decret 94/1999 de 11 de Juny, us informem que aquestes dades que ens faciliteu seran incorporades 
a un fitxer de la nostra propietat, s’utilitzaran exclusivament pel fi que han estat demanes i mentre l’alumne estigui 
escolaritzat a l’escola. Aquesta informació serà tractada amb la màxima privacitat i confidencialitat, i per això l’AMPA ha 
implementat les mesures de seguretat necessàries segons la legislació vigent. Us recordem que en qualsevol moment podeu 
exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, dirigint-vos per escrit a l’AMPA de l’escola Av. 
Montevideo, 14 08340 Vilassar de Mar o  a l’ adreça de correu: ampa@ampapresentaciovilassar.cat 


