
HORARI AMPA DIMARTS I DIJOUS DE 16:45 H  A 17:30 H

ACOLLIDA CURS 2019-2020

Si us plau, omplir amb lletres majúscules
NOM NEN/NENA: .............................................................................................CURS: .................
NOM PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL:  ....................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC : .............................................................................................................
TELÈFONS DE CONTACTE (IMPRESCINDIBLE UN NÚMERO MÒBIL ACTIU ON S’ENVIARÀ 
INFORMACIÓ): ...............................................................................................................................................
..
ALERGIES / INTOLERANCIES / MALALTIES A DESTACAR:.............................................................................
.......................................................................................................................................................................

HORARI ACOLLIDA

07:30  h.  a  09:00  h  –  Quota  mensual  40  €  (en  el  cas  que s’apuntin  un mínim de

nens/nenes)

08:00 h. a 09:00 h – Quota mensual 27 €.

08:30 h. a 09:00 h – Quota mensual 17 €.

16:30 h. a 18:00 h – Quota mensual 50 € (Sempre que surti i es mantingui un grup de

10 nens i nenes)

DRET IMATGE

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la

protecció de les persones físiques (RGPD) En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del

Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD)  pel que fa al tractament de dades

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, demanem autorització a les famílies o tutors legals dels menors

d’edat per a l’ús de on hi siguin clarament identificables. I en compliment 

AUTORITZACIÓ FAMILIAR ESPECIAL PER L’ÚS DE L’IMATGE:

Jo, pare, mare o tutor .................................................................................................amb DNI............................. Autoritzo

a l’AMPA Escola Josep Monmany a fer fotografies i vídeos on surti el meu fill/filla, respectuoses i ben editades, per

l’edició  de:  propagandes,  cartells  o  revistes,  blog  de  l’AMPA,  exposicions  fotogràfiques,  murals  de  grup  i  xarxes

socials... que serveixen per a donar informació als socis o per a la difusió pública a les famílies de les activitats de

l’AMPA i de l’escola.

Per que així consti signo a data ....... de ......................... de..20.....                           SIGNATURA

FORMA DE PAGAMENT
TIKET CAIXER: Introduint la llibreta o targeta al caixer del Sabadell, escollir “altres operacions” / “pagaments a tercers”/
codi: 155207 / Col·legi Josep Monmany Amat / Acollida / seleccionar el preu de la franja horària / CONCEPTE: posar
nom i cognoms de l’alumne + curs + mes a pagar.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Cal omplir les següents dades:

Sra. Director/a (Banc o Caixa): Autoritzo el pagament amb càrrec al meu compte corrent  i llibreta dels rebuts que

presentarà l´AMPA de l’ESCOLA JOSEP MONMANY de  Sant Feliu de Llobregat

NOM TITULAR: ............................................................................................. NIF: ................................. 

BANC O CAIXA.:.....................................................................................................................................

IBAN: __ /__ /__ / __  - __ /__ /__ /__ - __ /__ /__ /__ - __ /__ -  __ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__

CONFORME AMB LES NORMES GENERALS ENTREGADES AMB ANTERIORITAT:

Nom:______________________________, data ________________

ampaescolamonmany.wordpress.com         www.facebook.com/ampamonmany         twitter.@ampamonmany 

extraescolaresampam@gmail.com

http://www.facebook.com/ampamonmany
mailto:extraescolaresampam@gmail.com

