Benvolgudes famílies,
En aquest moment en què ens estem preparant pel curs 2017-2018 us fem arribar la informació pel curs
vinent.
Com ja sabeu l’AMPA és l’associació, de mares i pares, que dóna suport a l’escola. El seu objectiu principal
és complementar les activitats acadèmiques i la gestió de l’adquisició de les bates, el xandall de l’escola,
realitzar activitats els dies de lliure disposició i també la compra i reutilització dels llibres de text de primària.
L’AMPA som tots i us engresquem a formar-ne part, qualsevol suggeriment o ajuda sempre serà
benvinguda. La Junta de l’AMPA és qui coordina totes les tasques a realitzar.
Per tal de seguir millorant la nostra escola ens cal la col·laboració econòmica de totes les famílies. El
preu de la quota de l’AMPA és de 27€ per familia (1 fill/a), 32€ (2 fills), 37€ (3 fills), assegurança
inclosa. A més, com ja sabeu, sent soci de l’AMPA, obtindreu descomptes en els llibres, el xandall, la
bossa i les bates dels vostres fills/es, etc…
Aquest any heu de fer efectiva, tant la quota de soci (P3-6è) com la compra de llibres (1r-6è) a través de la
web: www.comercialgironallibreries.com. Codi escola: Badia / Codi accés: 5645

Els preus pel curs vinent són els següents:

CURS

1r
2n
3r
4t
5è
6è

SOCIS AMPA

SOCIS AMPA

SOCIS AMPA

LLIBRES
NOUS
(web)

LLIBRES
REUTILITZACIÓ o
SOCIALITZACIÓ
(web)

IMPORT TOTAL
LLIBRES
(web)

43,83€
93,31€
19,73€
11,67€
-

20€
20€
34€
34€

43,83€
93,31€
39,73€
20€
45,67€
34€

Aquest any la agenda i la flauta serán gratuïtes en els respectius cursos per als socis de l’AMPA que hagin adquirit els
llibres a través nostre, ja sigui per la web de Comercial Girona o amb ajuda a les nostres oficines.

PREUS
SOCIS
AGENDA
4
FLAUTA
10
BATA
JAQUETA
PANTALONS LLARGS
PANTALONS CURTS
SAMARRETA M/LL
SAMARRETA M/C.
BOSSA ESCOLA
ACRILICA
BOSSA ESCOLA ROBA

NO
SOCIS
6
15

VENDA A MARVE MODA
C/MASQUEFA, 38
IGUALADA

*Disponibles algunes talles del xandall antic al 50% de dte (consulteu talles i preus a l’oficina de
l’Ampa).
Us recordem que l’horari d’atenció a l’oficina de l’AMPA durant els mesos de juny i juliol, per resoldre
dubtes, els teniu publicats a la pàgina web, www.ampadolorsmarti.cat. A partir del 15 de juliol les
oficines romandran tancades fins el setembre.

CURS 2017-2018
Nom i Cognoms (pare, mare o tutor/a)
……………………………………………………........................…………….
Amb DNI núm……..…...........…..…......................................................................
Adreça: ……..……..…………..……..…………..….......................................…..…
Codi Postal: ……..……............….........................................................................
Població: ……..……..…………..……..…………..........................................……..
Telèfon: ……..…......…..…….............................................................................
Correu electrònic ..................................................................................................
Com a pare/mare/tutor/a del/s alumne/s:
NOM DE L’ALUMNE

Germans al centre:

CURS

Nom,Cognoms, Curs:

OMPLIR PER L’AMPA

 QUOTA AMPA................
 ASSEGURANCES..........
 AGENDA/FLAUTA..........
 LLIBRES.........................
TOTAL
OBSERVACIONS:

Signatura

Igualada, a ____ de _________________ de 2017

A l'efecte del disposat en la normativa vigent relativa al tractament de dades de caràcter personal, segons la llei 15/1.999, l’AMPA DOLORS
MARTÍ i BADIA informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat
de realitzar totes les accions relacionades amb les activitats de l'AMPA. De la mateixa forma els aquí signants, presten el consentiment de
les dades aquí contingudes a aquelles empreses la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació dels serveis de l'AMPA i
L'ESCOLA. L’AMPA DOLORS MARTÍ i BADIA també disposa o disposarà a internet d’un espai web on informar i fer difusió de les seves
activitats, es aquestes pàgines web s’hi poden publicar imatges en les que apareguin alumnes, individualment o en grup, realitzant les
esmentades activitats, L'AMPA es compromet al compliment del seu deure guardar en secret les dades de caràcter personal, i adoptarà les
mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat. De totes maneres
s'informa que, en tot moment, es podrà revocar exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades aquí contingudes
mitjançant comunicació per escrit, a l'AMPA, a la següent adreça, AMPA ESCOLA DOLORS MARTÍ I BADIA, Avda. CATALUNYA Nº 1,
08700 IGUALADA. Per tant, atès tot això i d’acord amb el que se’m proposa, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO A L’AMPA DE
DOLORS MARTÍ i BADIA, per que tracti les dades que voluntàriament cedeixo i limito la meva autorització al compliment de les finalitats
directament relacionades amb les seves funcions legítimes i les institucions annexes, i també la cessió de dades als estaments oficials
públics i privats amb els que tingui concert o contracte regulador de transferència d’informació sobre persones.

AMPA Dolors Martí i Badia
Av.Catalunya, s/n
08700 Igualada (Barcelona)
www.ampadolorsmarti.cat
info@ampadolorsmarti.cat

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, veu, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren (menors d’edat) , mentre pertanyin a l’Ampa
Dolors Martí i Badia d’Igualada.
L’ AMPA disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos pàgina web, facebook, twitter i revista, on informa i fa difusió de les
activitats que realitzen.
En aquests espais 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 està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 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, l’AMPA demana el consentiment als pares,
mares o tutors per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
Per a l’edició de materials en espais de difusió de l’AMPA (web, facebook, twitter i revista) cal la corresponent cessió del dret de
comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixin la pàtria potestat en el cas de minoria d’edat, sense
que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha d’efectuar
encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat i s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de
batxillerat i altres de similars.

Dades de l’alumne/a i dels pares, mares o tutors/es.
Nom i cognoms de l’alumne/a

Nom i cognoms del pare, mare, tutor/a legal de l’alumne/a
DNI/NIE/PASSAPORT

AUTORITZO
1.
2.
3.

Que la imatge i veu del meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
organitzades per l’AMPA i publicades en pàgina web, facebook, twitter i revista.
Que el material elaborat pel meu/va fill/a pugi ser publicat en els espais de comunicació (pàgina web ,
revista, facebook i twitter).
Que en la pàgina web , revista, facebook i twitter editada pel AMPA hi consti el nom de l’alumne/a.

SI

NO

Lloc i data
Signatura del pare, mare, tutor/a legal de l’alumne/a

A l'efecte del disposat en la normativa vigent relativa a tractament de dades de caràcter personal, l’AMPA DOLORS MARTÍ i BADIA
informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de
realitzar totes les accions relacionades amb les activitats de l'escola. De la mateixa forma els aquí signants, presten el
consentiment de les dades aquí contingudes a aquelles empreses la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació dels
serveis de l'AMPA i L'ESCOLA. L'AMPA es compromet al compliment del seu deure guardar en secret les dades de caràcter
personal, i adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no
autoritzat. De totes maneres s'informa que, en tot moment, es podrà revocar exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació
de les dades aquí contingudes mitjançant comunicació per escrit, a l'AMPA, a la següent adreça, AMPA ESCOLA DOLORS MARTÍ I
BADIA, Avda. CATALUNYA S/N, 08700 IGUALADA.

