Fitxa Soci

Si us plau, ompli el següent formulari.
S'han d'emplenar totes les dades.
Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf.
www.agmundet.es/ampa/
Email: ampa@agmundet.es

Associació de Mares i Pares
INSTITUT ANNA GIRONELLA DE MUNDET

CURS 2018-19
DADES ALUMNE
NIF: ______________________

NOM ALUMNE:_______________________

COGNOM 1º: ___________________________ COGNOM 2º: _____________________________
DATA NAIXEMENT: DIA __________ MES __________ ANY __________
CURS
ESO

BTX

1º

2º

(A)

(B)

3º

4º

1º

2º

(A) – HUMANISTIC- SOCIAL

(B) – CIENTIFIC – TECNOLOGIC

ADREÇA: __________________________________ Nº __________ PIS. __________
COD.POSTAL: _________

MUNICIPI: _________________________________

NIF: __________ NOM PARE:

________________________________________

COGNOM 1º: ___________________________
NIF: _________

NOM MARE:

COGNOM 2º: _____________________________

______________________________

COGNOM 1º: ____________________

COGNOM 2º: _________________________

TFNOS FIXE: ____________/____________
MOVIL: ALUMNE ____________ PARE ____________ MARE ____________
MAIL: ALUMNE: ____________________

PARE: ____________________

MARE ____________________

____________________ , ____ de ____________ de 201__
Signatura del / de la sol·licitant o representant autoritzat/da

Quota anual per família :

35 € L’aportació de la quota anual és per família (no per alumne)

• Compte corrent de l’AMPA:
BANC DE SANTANDER ES47-0049-1984-1426-1000-1836
Indicant el nom, cognoms, curs i segellat.
Lliurament: Aquesta fitxa d’inscripció ha d’anar grapada al justificant d’ingrés de la quota el dia que feu la matrícula.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades
seran incorporades i tractades al fitxer “Socis”, desenvolupada i mantinguda per l’AMPA, inscrita en el Registre d’associacions amb el
número 8461-J/1; provista de CIF número B58968454, amb la finalitat de consultar i resoldre tràmits de l’alumnat en aquesta
assosiació. L’òrgan responsable del fitxer és l’AMPA de l’Institut Anna Gironella de Mundet, del Consorci d’Educació de Barcelona.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a
l’AMPA (Carrer Olympe de Gouges s/n – Recinte Mundet, 08035 Barcelona)
Vull rebre informació d'activitats, xerrades, …

