
 

   

En compliment de la legislació vigent relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 
27 d'abril de 2016) us informen que les dades que ens heu facilitat seran incloses a la nostra base de dades per a ús 
exclusiu de la nostra associació. 
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ALTA FAMÍLIA A L’AMPA DE L’ESCOLA MATAGALLS 

 
L'AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes)  la formem  les famílies de 
alumnat de l'Escola Matagalls i: 
  
- Participem en l’òrgan de decisió de l’escola: Consell Escolar i Consell 

Escolar Municipal. 
- Participem del projecte educatiu del centre. 
- Participem en la xarxa d’AMPA. 
- Treballem conjuntament amb l’escola en el projecte Cuida’m. 
- Gestionem el servei de cuina i de menjador. 
- Gestionem les activitats extraescolars. 
- Gestionem l’acollida matinal dels infants. 
- Gestionem el projecte Vesteix-me. 
- Participem en esdeveniments del poble: Cavalcada de reis, rua de 

Carnestoltes... 
- Organitzem tallers i xerrades per a les famílies: Espai familiar. 
- Desenvolupem els projectes que decidim en cada curs escolar. 

 
 
La quota de l'AMPA per aquest curs serà de 40 € per família. El rebut es 
passarà el mes juliol.  
 

Pare/mare/tutor/a 1________________________________________________ 

DNI_____________________Telèfon_________________________________ 

Pare/mare/tutor/a 2________________________________________________ 

DNI_____________________Telèfon_________________________________ 

 

Infant 1______________________________________________curs________ 

Infant 2______________________________________________curs________ 

Infant 3______________________________________________curs________ 

Infant 4______________________________________________curs________ 

Infant 5______________________________________________curs________ 
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Signatura del pare/mare/tutor/a 1                  Signatura del pare/mare/tutor/a 2 

 

 

 

 Domiciliació bancària 

A) Si les dades són les mateixes que el curs anterior, marqueu la casella  

B) Si sou nous o les dades són diferents, si us plau, indiqueu, 

Titular del compte_________________________________________________ 

Banc o Caixa_____________________________________________________ 

signatura del titular del compte 

 

 

 

 

Santa Maria de Palautordera,______________________________de 20_____ 

 

IBAN 

      


