
                                                                                                                               

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de Dades del 27 d’abril de 2016, us informem que les dades 
recollides en el formulari quedaran incorporades als fitxers titularitat de l’Ampa del col·legi  El Carme, amb la finalitat de 
gestionar la vostra participació com a soci, mantenir-vos informats i el cobrament dels imports corresponents. Podeu 
exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició enviant un correu electrònic a 
ampaelcarme@hotmail.com 
 
 

 

FULL D'INSCRIPCIÓ ANUAL PER  
SER SOCIS DE L’AMPA DEL COL·LEGI EL CARME 

 

 

Nom i cognoms dels alumnes Data naixement Curs 20/21 
1.-   
2.-   
3.-   
4.-   

 

A causa de no haver pogut realitzar moltes de les nostres activitats el curs passat, 
aquest any de forma excepcional, la quota de soci es redueix a 20€ per família. 
 

 

Marqueu com realitzareu el pagament de la quota de 20€ anuals.  
 

Autoritzo a l'AMPA El Carme a carregar-la el 23 de Novembre al meu compte bancari, que 
és el següent: 

 
 

 IBAN   Dades entitat Núm. oficina CC Número de compte 
E S                       

 
Ingressaré l’import al compte corrent de l’Ampa, adjuntar el justificant de pagament 

juntament amb el full d’inscripció. 
 

IBAN ES62 2100 0489 1302 0025 8810 
 

IMPORTANTÍSSIM POSAR COM A CONCEPTE: COGNOMS I NOMS DELS ALUMNES.  
 

M’agradaria que us fiquéssiu en contacte amb mi, ja que no m’és possible cap de les 
anteriors formes de pagament. 

 
 
 
                 Tarragona, Setembre 2020 
 
 

Deixar el full d’inscripció degudament emplenat a PORTERIA. Moltes Gràcies. 
Quelcom poseu-vos en contacte amb nosaltres: ampaelcarme@hotmail.com 

Pare/tutor (nom i cognom)  DNI  
Mare/tutora (nom i cognom)  DNI  
Telèfons de contacte Pare/tutor 

Mare/tutora 
E-mail @  
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en els 
materials i mitjans de comunicació de l'AMPA SI              NO  

Quota de soci de l'AMPA Qui ho gestiona Tipus de càrrec 
20 € per a tota la família L'AMPA Únic anual  

 
 
SIGNATURA 


