Inscripció socis AMPA pel curs 2019-20
REPRESENTANTS Mare (M), pare (P) o tutor (T)
Tipus

Nom i cognoms

Telèfon

Correu electrònic

1er
2on

ALUMNES

Què fara?

Nom i cognoms

ESO

BATX CICLES

Curs

1er
2on
3er
Tipus : Pare (P) , Mare (M), Tutor (T), Alumne, si es major d’edat (A)
Curs : 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BTX, 2BTX, CFGM (grau mig), CFGS (grau sup.)

Necessitem pares i mares per ajudar-nos !
Si estàs interessat en formar part de la Junta Directiva de l’AMPA marca aquesta casella amb una X i contactarem amb tu : ___
En compliment de la llei vigent de protecció de dades l’informen, i l'associat consent, que les seves dades es registren de manera digital a l’arxiu d’associats de
l’AMPA del Institut Els Cendrassos, que tracta les dades personals facilitades de forma confidencial i amb la finalitat de mantenir una comunicació fluida amb els
seus associats i associades. En qualsevol cas, l’associat podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, enviat un correu electrònic a ampacendrassos@gmail.com

Per banc :

Forma de pagament

Cal fer un ingrés de 40 euros en concepte de quota de soci/a de l’AMPA de l’Institut Cendrassos corresponent al curs 2019/2020. L’ingrés es pot fer als Caixers del Banc Sabadell (qualsevol targeta de
qualsevol entitat funciona per realitzar el pagament, no cal tenir compte al Banc) a pagament a tercers i posar el codi de pagament:

6010

Cal indicar NOMS i COGNOMS de l’alumne/a. (UN ÚNIC PAGAMENT PER FAMÍLIA)

Finalment, cal portar aquest fulletó emplenat a Secretaria de l’Institut i així
poder incorporar la informació a la base de dades de l’AMPA.

Efectiu :
He rebut de ____________________________________________ la quantitat de 40 euros en
concepte de quota de soci/a de l’AMPA de l’Institut Els Cendrassos, corresponent al curs
2019/2020.
(segell de secretaria)

