
 DADES FAMILIARS SOCIS AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER CURS 2016-17: 
Nom dels fills/es, data naixement, curs i classe  per al curs 2016-17       

NOM FILLS        Data naixement    CURS     CLASSE 

...................................................................................................   .........................   ..........    .......... 

...................................................................................................   .........................   ..........        .......... 

...................................................................................................   .........................   ..........        .......... 

...................................................................................................   .........................   ..........        .......... 

Nom pare/mare/tutor-a 1: 
Correu electrònic:  
Telèfons de contacte: 

Nom pare/mare/tutor-a 2: 
Correu electrònic:           
Telèfons de contacte: 

*Signatura i DNI:

NIVELL DE  SUPORT  QUE  POT OFERIR  CADA  SOCI  AQUEST  CURS 2016-17 
Marca amb una creu les caselles que consideris 
 No tenim temps de col·laborar amb l’AMPA només farem us dels serveis de  l’Associació. 
 Si que ens agradaria col·laborar: 

 Col·laboraria ajudant de manera puntual en alguna activitat. 
 Col·laboraria dinamitzant, acompanyant i donant suport els pares i mares de la meva classe. 
 M’agradaria aportar suggeriments per a un millor funcionament  d’alguna activitat i poder-
los dur a la pràctica. 
 M’agradaria formar part de la Junta de l’Ampa i gestionar alguna activitat directament. 

ALGUNES ACTIVITATS I PROJECTES QUE REALITZA  L’AMPA . 
N’hi ha alguna a la  que t’hi apuntaries? 
Marca amb una creu les caselles que consideris 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 Preparació i  distribució de material escolar (juny-setembre)   
 Festa major: barraca de l’associació 

  Festa final de curs: muntar tallers per als infants, organitzar bicicletada
Carnaval:  disfresses, carrossa,... 

  Festa de Sant Ponç: parada i activitats 
  Festival Playback
  Suport informàtic 
  Manteniment de la web i el bloc de l’AMPA 
  Gestió casalet de juny i setembre 
  Gestió atenció matinal 
  Gestió activitats extraescolars 
  Gestió biblioteca 

Altres: 

*L'AMPA garanteix que totes les dades personals seran utilitzades per a la difusió de les activitats relacionades amb l’associació, amb el CEIP Jacint
Verdaguer o d’altres que siguin d’interès per a les famílies i infants, tenint en compte les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999
del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que aquestes són confidencials i d'ús exclusiu de l’Ampa.  Accepto
expressament, via SMS, correu postal o electrònic, rebre informació de l´AMPA de l´escola Jacint Verdaguer, relativa a les activitats, que li son
pròpies, o NO ACCEPTO  . Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, així com
revocar les autoritzacions per a cessió de dades mitjançant comunicació escrita adreçada a l´AMPA o per email adreçat al correu electrònic
ampasils@gmail.com, indicant si la revocació es total o parcial, expressant clarament, en aquest darrer cas, la cessió o el tipus d’informació
revocada (les revocacions no podran tenir efectes retroactius).  AUTORITZO a l´AMPA de l´escola Jacint Verdaguer de Sils a facilitar les citades
dades als organismes que siguin necessaris , d’acord a la Llei  Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal
(publicada al BOE núm.298 de 14/12/1999), i exclusivament  amb les  finalitats inherents a la Associació, o NO AUTORITZO  .

mailto:ampasils@gmail.com



