
  AMPA CEIP Miquel Martí i Pol 
Avinguda Jocs Olímpics, S/N.  

08840 VILADECANS (Barcelona) 
 info@ampamiquelmartipol.es 

 FULL D’INSCRIPCIÓ / MODIFICACIÓ DADES CURS 2016/2017

DADES FAMILIA 
Número de Soci (si en té):    
Cognoms Familia:             
 

Adreça del Domicili:             
Codi Postal:        
Població:        
 

Correu electrònic de contacte (e-mail):           
Telèfons de contacte:                 /                                             /                    
 

MARE / TUTORA 
Nom i Cognoms:             
NIF/NIE:               
                                

PARE / TUTOR 
Nom i Cognoms:             
NIF/NIE:                                     
      

FILLS / FILLES 
1. Nom i Cognoms:             
    Data de naixement:       CURS / CLASSE:      
2. Nom i Cognoms:             
    Data de naixement:       CURS / CLASSE:      
3. Nom i Cognoms:             
    Data de naixement:       CURS / CLASSE:      
4. Nom i Cognoms:             
    Data de naixement:       CURS / CLASSE:      
 

FORMA DE PAGAMENT (Preu - 25€ per família): 
- En persona, al local de l’AMPA, presentant el full d’inscripció i realitzant el pagament en efectiu, en l’horari de 
dilluns a divendres de 16:30 a 17:30 hores. 
- Mitjançant transferència bancària o ingrés al compte ES21 0081 0006 2200 0159 2870 del Banc Sabadell. Cal lliurar 
el comprovant de la transferència o ingrés i el full d’inscripció, al local de l’AMPA. 
- Pagament amb targeta mitjançant els caixers del Banc Sabadell escollint la opció “Pagament a tercers” introduint el 
codi d’Entitat 002887. Cal lliurar el comprovant del pagament i el full d’inscripció, al local de  l’AMPA. 
 

Signatura (Mare o Pare/Tutor o Tutora)             

   
 
 
Viladecans,                    d’/de                                                                               de                                  . (Omplir amb la data) 
 
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 
que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 
personals recollides per mitjà d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades a un fitxer del qual és responsable l'AMPA CEIP Miquel 
Martí i Pol de Viladecans, per dur a terme una gestió correcta dels socis i/o usuaris dels serveis que ofereix l'AMPA i mantenir-vos informats dels 
productes i serveis relatius a l'activitat que desenvolupa l'AMPA i que us puguin interessar.  
De la mateixa manera, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, davant l'AMPA CEIP Miquel 
Martí i Pol, Avinguda Jocs Olímpics, S/N. 08840 VILADECANS (Barcelona). Adreça de correu electrònic: info@ampamiquelmartipol.es 


