CIRCULAR Nº 17
Curs 2013-2014

Benvolguts pares i mares,

De cara al proper curs 2014-2105 i amb la finalitat d’agilitzar els tràmits i
pagaments vinculats a activitats organitzades per l’AMPA i la quota de
socis/es, us fem arribar un quadre que haureu d’omplir i retornar amb les
vostres dades (encara que ja l’hagueu entregar altres cursos, s’ha de fer
cada any)

Per tant, per aquelles famílies que vulgueu col·laborar sent sòcies de
l’AMPA heu de:
Omplir el document de domiciliació adjunt i entregant-ho al despatx de
l’AMPA (en horari d’AMPA: divendres de 16 a 16:30h o donant a Esther la
bidella).
Les famílies sòcies de l’AMPA tenen diferents avantatges com:
-

Reserva i descompte en els llibres de text.
Descompte en les activitats extraescolars que es realitzen a
l’escola.
Participació en les assembles de l’AMPA.
Altres.

Per altra banda, també, volem aprofitar aquesta circular per fer-vos
arribar la petició (en el cas que estigueu d’acord) de fer-nos arribar els
drets d’imatge dels vostres infants per poder-los publicar al
Facebook/bloc/presentacions de les activitats de l’AMPA i alhora el
permís per poder utilitzar el vostre e-mail per fer-vos arribar informacions
des de l’AMPA.

NOTA: En cas de més d’un fill/a al centre només cal retornar un FULL D’INSCRIPCIÓ.

DADES PERSONALS
Cognoms de l’infant
Nom del Pare:
Nom de la Mare:
*Nom del tutor/a legal:
Nom del nen/a
Nom del nen/a
Nom del nen/a
Nom del nen/a
Nom del nen/a
Telèfon de contacte 1:
Telèfon de contacte 2:
Altres telèfons:
Adreça electrònica:

En/Na…………………………………………………….amb DNI……………………. com
a titular del compte (s’ha d’incloure obligatòriament IBAN):

--

-

-

-

-

autoritza que li siguin carregats al compte anterior els rebuts presentats per
l’AMPA Escola Els Ganxets en motiu dels conceptes sol·licitats.
Signat

Reus, a _____de_________________de 2014
INFORMACIÓ:
En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les dades recollides al
formulari quedaran incloses en la base de dades creada per l’AMPA el
responsable de la qual és l'AMPA de l'escola Els Ganxets i seran tractades per
la gestió de l'entitat I per la gestió econòmica de les activitats. Pot exercir el
dret d'accés, rectificació, cancel·lació I oposició al seu tractament enviant un
correu electrònic a ampaelsganxets@hotmail.com o bé presentant un escrit a
la seu de l'AMPA.

Autorització per l’ús del correu e-mail indicat a la fitxa per fer arribar
informació des de l’AMPA

Amb l’objectiu d’agilitzar el processos informatius d’activitats o propostes que
es realitzen des de l’AMPA volem introduir l’ús de llistes de distribució de les
famílies per poder fer arribar de forma més ràpida i efectiva aquestes
informacions.
Es per això que us volem demanar el vostre consentiment per fer servir l’adreça
de correu electrònic que ens faciliteu a la fitxa d’inscripció per ser socis/es de
l’AMPA.

Família:
Cursos dels infants:
Nom i Cognom del pare/mare o tutor legal:

Autoritzo:
L’ús del mail indicat a la fitxa per l’enviament d’informacions per part de
l’AMPA.

Reus a ,___________de____________________de_______
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

Autorització d’us d’imatges de l’alumne /a, publicació de dades de
caràcter personal i material elaborat per l’alumnat
L’AMPA disposa a internet d’un espai web i utilitza les xarxes socials on informa i fa
difusió de les seves activitats escolars , complementàries i extraescolars.
En aquesta pàgina web i xarxa social es poden publicar imatges en què apareguin,
individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució
espanyola i està regulat per la llei Orgànica 1/1982,de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquesta
AMPA demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar
fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
Dades de l’alumne /a i els pares o tutors
Nom i cognoms de l’alumne/a ______________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a
_____________________________________________________________________________
D.N.I. o passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a
______________________________________
Autoritzo:
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
escolars, complementàries i extraescolars organitzades pel centre o AMPA i publicades
en:
-pàgina web de l’AMPA
-filmacions destinades a difusió pública no comercial
-fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
-presentacions digitals
Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blocs i altres espais de
comunicació pública amb finalitat educativa.
Reus a ,___________de____________________de_______
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

