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Benvolguts pares i mares:
L’AMPA necessita de la col.laboració de les famílies per poder dur a terme diverses activitats.
Us animem a que us feu socis de l’AMPA Els Ninots. La quota per fer-se soci és de 17€ l’any per familia. Per a
fer-ho heu de:
•

Fer un ingrés o transferència bancària a BBVA a la C.C.C. ES05 0182-9723-92-0200048399

•

Indicar en el concepte el Nom i cognoms del fill/a i nom de la Classe

•

Deixar el full d’inscripció adjunt a aquesta carta a la Bústia de l’AMPA situada a l’entrada de
l’escola

•

ÉS OBLIGATORI, adjuntar amb el full d’inscripció soci de l’AMPA el comprovant d’ingrés o de
transferència del pagament.

Què fa l’AMPA amb aquests diners??
•

Organitza la Festa de final de curs (espectacle, berenar, regals pels alumnes…)

•

Organitza i gestiona el Curs de Piscina a Can Butjosa (rebuts, pagaments...)

•

Gestiona el pagament i cobrament de les sortides proposades per l’escola.

•

Es fa càrrec del rebut anual de FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya).

•

Regala a l’escola material o material pedagògic que aquesta requereixi, depenen de la quantitat
de quotes de soci que hi hagi.

•

Organitza i gestiona altres activitats que l’AMPA fagi durant el curs escolar (grossa cap d’any,
venda de samarretes, sant jordi, regal als socis de l’ampa.......)

•

Organitza xerrades

•

Vetlla pel benestar dels alumnes del centre i per un ensenyament digne i de qualitat.

•

Contribueix, desenvolupa i promou en el que es pugui en les tasques educatives, funcions i
activitats del centre.

Per a qualsevol aclaració o pregunta, no dubteu en contactar amb l’AMPA a través de la bústia que trobareu
a l’entrada de l’escola o al correu electrónic ampa.ninots@gmail.com

Atentament,
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FULL D’INSCRIPCIÓ A SOCI DE L’AMPA ELS NINOTS

Nom i Cognoms del nen/a o
nens/es
Classe del nen/a o nens/es
Persona de contacte (Nom i
Cognoms de Mare o Pare o
Tutor Legal)
Telèfon mòbil
E-mail

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’AMPA ELS NINOTS informa que les dades personals
facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de l’AMPA ELS NINOTS,
prestant el vostre consentiment perquè les utilitzem amb la finalitat d'informar-vos sobre temes que puguin ser del vostre interès, respectant, en
tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades.
En el supòsit que l’AMPA ELS NINOTS prevegi cedir les vostres dades personals a tercers, s’us informarà prèviament de la finalitat al fet que es
destinaran, per obtenir, en tot cas, el vostre consentiment.
Podreu exercir el vostre dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a AMPA ELS NINOTS, deixant-ho a la
bústia de l’escola, o mitjançant correu electrònic dirigint-se a: ampa.ninots@gmail.com

