
 

  

FULL D’INSCRIPCIÓ A L’AMPA 

Els pares i les mares d l’escola Torre de la Llebre estem associats amb l’objectiu principal de treballar pera la millora 

del centre i de l’educació del nostres fills i filles. Per això, promovem la participació de totes les famílies i col·laborem 

amb la direcció i l’equip docent del centre des de la convicció que el fet de tenir una AMPA cohesionada i 

participativa es clau pel bon funcionament de l’escola. Trobareu més informació i totes les novetats al nostre web 

www.ampatorrellebre.com 

La quota d’associat es de 90€ anuals i la podeu pagar còmodament d’Octubre a Juny (10€/mes) o tambe el podeu 

fer en un sol pagament  a l’Octubre. Us recordem que les quotes de socis són per família. 

Per fer-vos socis de L’AMPA empleneu aquest full d’inscripció i deixeu-lo a la bústia de L’AMPA (al rebedor de 

l’escola) o envieu-lo escanejat  al correu electrònic a la adreça de L’Ampa  ampatorrellebre@gmail.com .  

També us convidem a participar de les juntes que es fan cada segon dilluns de mes a les 21h a la sala de L’AMPA (al 

costat del menjador).  

DADES DE LA FAMÍLIA 

Nom i cognoms del pare  _____________________________________________________________________ 

Nom i cognom de la mare _____________________________________________________________________ 

Nom i cognoms dels fills/es  _____________________________________________  Curs:  __________________ 

_____________________________________________  Curs:  __________________ 

_____________________________________________  Curs:  __________________ 

Adreça electrònica ____________________________________________________________________________ 

Telèfons de contacte      ____________________________________________________________________________ 

DADES PER AL PAGAMENT 

Titular del compte ________________________________________  D.N.I.  _______________________ 

Caixa o Banc ___________________________________________________________________________ 

IBAN   

Marqui amb una X la forma de pagament que voleu fer:   Anual              ó    mensual    

DRETS D’IMATGE 

Marqui amb una X al cuadret. 

          Autoritzo a que la imatge del/s meu/s fill/es pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats de 

L’AMPA o sigui publicada al web de L’AMPA i fulletons informatius.  Signatura: 

Rubí, a _____________ de _____________________ de ________  

D’acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals, L’Ampa del CEIP Torre de la Llebre l’informen que aquestes dadas seran incorporades a un fitxer automatitzat 

tenint com a única finalitat la gestió administrativa de les activitats pròpies de àmbit escolar d’aquesta associació sense ànims de lucre i en cap cas podrán ser usades per 

altres fins ni cedides a altres entitats. Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu electrònic a: ampatorrellebre@gmail.com 
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