
Associació de Mares i Pares

d’Alumnes Casa dels Nens

Durant el present curs 2011-2012 el nostre fill/a/s/es estan matriculats a l’Escola Bressol Municipal Casa dels Nens.

Nom i cognoms pare/mare/tutor:

____________________________________________________________NIF:_________________

Nom i cognoms pare/mare/tutor:

____________________________________________________________NIF:_________________

e-mail de contacte:_________________________________________________________________

e-mail de contacte:_________________________________________________________________

Adreça:__________________________________________________________________________

Telèfon de contacte 1: _________________ pertanya a: ______________________

Telèfon de contacte 2: _________________ pertanya a: ______________________

Telèfon de contacte 3: _________________ pertanya a: ______________________

Nombre de fills al centre: ____

Nom del fill/a ____________________ classe:___________________ data naixement:______________

Nom del fill/a ____________________ classe:___________________ data naixement:______________

Nom del fill/a ____________________ classe:___________________ data naixement:______________

Nom del fill/a ____________________ classe:___________________ data naixement:______________

Manifestem que:

□  Sí, volem estar associats i gaudir de les activitats que promou l’AMPA.

□  No volem estar associat a l’AMPA i renunciem als drets que se'n deriven.

Signatura del pare/mare/tutor,

MOLT IMPORTANT: Barcelona,_____d____________de_____   

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les                  

dades facilitades seran incloses en un fitxer per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la                

possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació               

vigent, a través de la secretaria de l’AMPA.

□ Autoritzo a la Associació de l’AMPA de La Casa dels Nens de Barcelona, en l’àmbit de les seves                  

competències, a fer ús de les dades personals facilitades per a la tramesa d’informació general o               

específica que pugui ser del meu interès. Així com a cedir les dades de contacte a aquelles entitats                 

que sigui necessari pel desenvolupament de l’activitat pròpia de la Associació, com l’escola Bressol La              

Casa dels Nens de Barcelona, ...

En cas de  no autorització, no marcar el requadre i, si us plau, contactar amb l’AMPA al telèfon o adreça al peu.
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AMPA Casa dels Nens

Roger de Llúria, 132, 08037 Barcelona

c.e.: casadelsnens.ampa@gmail.com

blog: http://ampacasadelsnens.wordpress.com/


