
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ SOCI/A 
AMPA IES MENÉNDEZ Y PELAYO 

CURS 2017/2018 
https://ampamenendez.wordpress.com/ 

Via Augusta, 140 

08006 Barcelona 

G59122085 

ampamyp@gmail.com 

 

Nom/Cognoms mare/pare tutor/a Correu-e [en majúscules] 

  

  
 

Quotes AMPA (només un ingrés per família) 

COMPTE “LA CAIXA” ES24 2100 3017 0722 0057 5737 

Concepte que ha de sortir a 

l’ingrés o transferència 

QA, QA1T, QA2T o QA3T 

Nom/Cognoms mare/pare tutor/a 

Grapeu el comprovant de pagament amb aquest imprès i retorneu-lo  

L’adjudicació de taquilles pels socis AMPA seguirà el mateix ordre que el de pagament 
El pagament del lloguer de taquilla comporta l’acceptació del contracte (vegeu full adjunt) 

☐ QA Quota familiar AMPA ............................................................................  40,00 € 

☐ QA1T Quota familiar AMPA + 1 Taquilla .....................................................  80,00 € 

☐ QA2T Quota familiar AMPA + 2 Taquilles .................................................. 110,00 € 

☐ QA3T Quota familiar AMPA + 3 Taquilles .................................................. 130,00 € 
 

Si només vols llogar una taquilla, o només vols una taquilla per monopatins per compartir fins a sis socis, escriu 

un correu a ampamyp@gmail.com amb el nom de l'alumne i el curs. Farem llistes d'espera a resoldre el 

setembre. Un cop adjudicada us demanarem l'ingrés de 60 € 

Nom i cognoms fill@ matriculat Curs Taquilla EcoBook 

    

    

    
 

COMPRA DE LLIBRES 

L'AMPA col·labora amb el projecte de reutilització de llibres de text Ecobook de l'Institut, gestionant el 

contracte amb l’empresa Iddink, que suposa un estalvi d’entre 120 € i 140 € per alumne/curs respecte als 

preus que hauríem de pagar si adquiríssim tots els llibres nous. 

Trobareu tota la informació a la web del centre i a la web de l’AMPA. 

A la reunió informativa per al nou alumnat us informarem amb detall de què cal fer per participar en el 
projecte Ecobook 

 

Les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer master_ampamyp, el responsable del qual és l’AMPA IES Menéndez y Pelayo, 

únicament per a la finalitat de comunicació i gestió dels serveis i les activitats organitzades per l'AMPA. En compliment de la Llei 

Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 

mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a Via Augusta, 140 - 08006 Barcelona 

/ ampamyp@gmail.com 

OMPLE LA PART DEL DARRERA 



 

 

L' AMPA IES Menéndez y Pelayo disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer 

l’entitat tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, com a través de materials divulgatius 

en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...). Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les 

activitats pròpies de l’associació com poden ser les festes, les sortides i les activitats a l’institut. 

Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones membres de l'entitat apareixen individualment 

o en grup realitzant les activitats esmentades. 

 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, la Junta de l’AMPA demana el consentiment 

als pares, mares o tutors legals o les pròpies persones en cas que siguin majors d'edat poder publicar 

fotografies on apareguin els menors. 

 

En cas de ser major d'edat 

Per mitjà del present document, jo, _____________________________________________________, 

amb DNI número _________________________ atorgo a AMPA IES Menéndez y Pelayo, amb NIF 

número G59122085 d’acord amb la llei orgànica 1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar, 
enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges de mi o en les quals jo estigui inclòs o inclosa, a través 

de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat. 

Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la meva pròpia 

imatge que puguin derivar de qualsevol utilització. 

Garanteixo que sóc major d'edat legal i tinc el dret d'acordar contractes en el meu propi nom. He llegit 

l'autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estic totalment d'acord amb els seus 

continguts. 

En cas de ser menor d'edat 

Per mitjà del present document, jo, _____________________________________________________ 

(Nom i cognoms del/la pare, mare o tutor/a legal) amb DNI número _________________________, 

atorgo a AMPA IES Menéndez y Pelayo, amb NIF número G59122085 d’acord amb la llei orgànica 

1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges d'en/na 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________ (Nom/s i cognoms del/la/s menor/s) o 

en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat. 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

A Barcelona, ______ de______________________ del 20____ 

 
Les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer master_ampamyp, el responsable del qual és l’AMPA IES Menéndez y Pelayo, 
únicament per a la finalitat de comunicació i gestió dels serveis i les activitats organitzades per l'AMPA. En compliment de la Llei 
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 

mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a Via Augusta, 140 - 08006 Barcelona / 
ampamyp@gmail.com 


