Pels teus fills i filles, per l’escola... Gràcies per ser família sòcia!

Quan decideixes ser família sòcia de l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer fas possible que els pares i mares puguem
participar activament de la vida de l’escola. És un compromís familiar i ciutadà al servei dels nostres fills i filles, de
l’escola i de la societat del futur. També col·labores econòmicament en tots els projectes i activitats i fas possible
una escola més viva, més activa i més completa.
Quin cost té?
És ben senzill... una quota familiar domiciliada de 30 €/cada curs escolar (no importa el número de
fills/filles)
Et facilitem el full de sol·licitud d’alta de família sòcia i d’autorització per publicar imatges de caràcter personal.
Només has d’omplir-lo amb lletra molt clara (si no podem entendre la lletra, no tramitarem la sol·licitud) i lliurar-la a
la bústia de l’AMPA, que està al carrer Viladomat, al costat del timbre de la porta d’entrada a l’escola.
També pots descarregar-te el full de sol·licitud d’alta de família sòcia i d’autorització per publicar imatges de
caràcter personal de la web de l’AMPA, apartat associar-se : http://www.ampaferransunyer.info/
A què destinem els recursos?
Els recursos econòmics de què disposa l’AMPA són, principalment, les quotes de les famílies associades. Ens
serveixen per a fer possible, millorar i complementar els recursos humans i materials que pugui necessitar l’escola.
Amb aquests diners...
· col·laborem amb el fons social de l’escola (destinat a necessitats puntuals dels infants de l’escola per sortides,
colònies, material... )
· financem el regal de Reis de cada una de les classes (joguines, llibres, material ...)
· editem l’Infoferranet (la revista de l’escola)
· fem possible la realització d’activitats culturals, festes...
· organitzem les xerrades destinades a tota la comunitat sobre temes que giren al voltant de
l’acompanyament als nostres fills/a les nostres filles, sobre educació emocional...
· col·laborem econòmicament en la despesa de l’orla dels alumnes de sisè
· col·laborem econòmicament en la festa de comiat dels alumnes de sisè
· aportem llibres a la biblioteca de l’escola
· financem les accions de comunicació (notes informatives, cartells, web...)
· mantenim i ampliem el nostre bestiari festiu (patxoca, cucafera i altres elements de la cercavila)

Quants més serem, més coses podrem fer... Pensa en l’escola!

SOL·LICITUD D’ALTA COM A FAMÍLIA ASSOCIADA
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Ferran Sunyer
Si us plau, si ompliu el formulari a mà, feu-lo en lletra
majúscula.
Si la lletra no és llegible, no procedirem a fer l’alta.

coordinacio@ ampaferransunyer.info
www.ampaferransunyer.info
www.facebook.com/ampaferransunyer/

□ ALTA

DADES DE LA FAMÍLIA

c. Viladomat, 2-8
08015 Barcelona

□ ACTUALITZACIÓ

ADREÇA PARTICULAR COMPLETA
CODI POSTAL I POBLACIÓ
CORREU ELECTRÒNIC D’ÚS HABITUAL
MÒBIL DE LA
MARE O
TUTORA/ DEL
PARE
MÒBIL DE LA MARE O TUTORA/
DEL PARE O TUTOR

NOM I COGNOMS DE LA MARE O
TUTORA/ DEL PARE O TUTOR
NOM I COGNOMS DE LA MARE O
TUTORA/ DEL PARE O TUTOR

FILLES/FILLS (matriculats a l’Escola Ferran Sunyer)
NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

ANY DE
NAIXEMENT

NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

ANY DE
NAIXEMENT

NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

ANY DE
NAIXEMENT

DADES BANCÀRIES

(informació important que cal llegir)

Des del moment del lliurament d’aquest full i per tal que la meva família sigui donada d’alta com a associada a l’AMPA, em dono per
assabentada/assabentat de les condicions i autoritzo a l’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer a fer un càrrec de l’import corresponent a la quota de
família associada (30 € per curs escolar) al compte bancari indicat a sota a l’inici de cada curs escolar per tal que es mantingui aquesta vinculació
fins que algú de la meva família doni l’avís de baixa per escrit a l’adreça de correu electrònic coordinacio@ampaferransunyer.info.
Tanmateix, assumeixo que si es produeix una devolució del rebut girat per part de l’AMPA per un error en les dades facilitades a l’AMPA, em
faré càrrec de la despesa de devolució que l’entitat bancària estableixi en aquests casos.
DADES BANCÀRIES
NOM I COGNOMS DE LA TITULAR/DEL TITULAR DEL COMPTE
NIF DE LA TITULAR/DEL TITULAR DEL COMPTE
CODI IBAN (IDENTIFICADOR DEL COMPTE CORRENT DE 24 DÍGITS)
DATA D’AVUI
Us informem que les dades recollides en aquest formulari seran incorporades als fitxers automatitzats de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de
l’Escola Ferran Sunyer. L’ús d’aquestes dades serà exclusivament per a la gestió de famílies associades i per a la gestió de les activitats organitzades des de l’AMPA.
Per a completar la gestió d’inscrits a activitats extraescolars organitzades des de l’AMPA, serà necessària la cessió d’algunes d’aquestes dades a l’Associació Esportiva
Eixample (AEE). Per a la gestió comptable de les famílies associades serà necessària la cessió d’algunes dades a l’entitat bancària a amb la qual l’AMPA ha establert
un contracte. El fet de signar aquest full de sol·licitud d’alta com a família associada comporta l’acceptació de les normes exposades.
D’acord amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) en qualsevol moment podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant una sol·licitud signada i adreçada a la Secretaria de l’AMPA (podeu deixar la vostra sol·licitud a la bústia de l’AMPA del carrer Viladomat, 2-8,
08015Barcelona).

□SI Accepto
□NO Accepto
Signatura:
AUTORITZACIÓ PER PUBLICAR IMATGES DE CARÀCTER PERSONAL
L’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer disposa d’espais de comunicació on es poden publicar imatges en les que apareguin alumnes. Atès que el
dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer demana consentiment als pares/mares/tutors
legals de l’alumne/l’alumna per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin i siguin clarament identificables.

Nom i Cognoms de l’alumne:

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a:

Autoritzo a l’ús d’imatges on aparegui el meu fill/a:
□SI
□NO
Signatura:

