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Benvolguda família, 

 

L’AMPA MD Àngels us dóna la benvinguda a la nostra escola i us informa que la comunicació amb 

l es famílies és prioritàriament, via telemàtica, correu electrònic, Facebook, Twitter i amb 

publicacions a la nostra web. Per aquest motiu, cal que empleneu la següent fitxa, per tal que pugueu 

participar en totes les activitats que l’AMPA organitza, col·labora i gestiona dins i fora de l’horari 

lectiu de la nostra escola. La quota (*) és únicament de 40 € l’any per família independentment dels 

fills que tingueu escolaritzats al centre i dóna dret a assistir gratuïtament a totes les activitats 

que s’organitzen excepte les activitats extraescolars que tenen un cost addicional en funció de 

l’activitat escollida. 
 

 
 

Nom del alumne                                                                  Curs                  Classe 
   

   

   

Nom  Pare/mare/tutor/a                                                      Mòbil                         Telèfon fix 
   

   

 
Correu electrònic 1  (Si us plau en MAJÚSCULES) 

 

 
Correu electrònic 2  (Si us plau en MAJÚSCULES) 

 

 
Domiciliació bancaria amb  IBAN 
 

 

Signatura de Pare/mare/tutor/a       

Lloc: Barcelona 

Data:                                                

 

 
 
 

Aquest formulari es pot lliurar al local de l’AMPA o es pot enviar escanejat per 

correu electrònic a ampa@ampamdangels.org 

 
 

(*) La quota s’aprova cada curs en Assemblea General Ordinària durant el primer trimestre del curs. 

 
La persona a dalt signatària declara que voluntàriament comunica les seves dades personals a l'associació per incorporar-les en els nostres 

arxius tant informàtics com en suport paper, i ens autoritza a publicar imatges on aparegui en la nostra web (fotos, esdeveniments, tallers, 

esports, etc.), tot obligant-nos a guardar secret professional respecte a les dades cedides i autoritzant-nos a tractar-les i emmagatzemar-les. 

D'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 

(RGPD), Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial decret 1720/2007, de 

desenvolupament de la LOPD, l'informem que les seves dades personals estan incorporats en un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al 

tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat del manteniment i relació amb l'associació. Com a interessat directe, té dret 

d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de la informació que el/la concerneix i dóna el seu 

consentiment exprés perquè L'AMPA MD Àngels pugui utilitzar la seva adreça de correu electrònic a aquest efecte concret. Aquests drets 

podran fer-se efectius mitjançant carta a la C/ Berenguer de Palou, 17-19, Baixos, 08027 Barcelona, per Tel. 93 349 9809 o E-

mail ampa@ampamdangels.org 
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