
INFORMACIÓ I RENOVACIÓ DADES 

Benvolguts pares i mares, 

La quota de l’AMPA és anual i per família.  És realitzarà el cobrament al mes d’octubre.
Formes de pagament:  Nº Compte: CAJAMAR ES79 3058 0552 8727 2000 9541

- Ingressar al compte AMPA ESCOLA POVILL , per caixer automàtic o per transferència bancària 
amb el  nom i el cognom de mare/pare/tutor i el nom i el curs que el fill. 

- Domiciliació bancària, omplint el formulari amb totes les dades i el número de compte. 

NOUS SOCIS, és imprescindible omplir el formulari amb totes les dades que es requereixen, fer el 
pagament i adjuntar el justificant bancari.

CANVI O ACTUALITZACIÓ DE DADES, és molt important omplir el formulari si hi ha hagut canvi de 
domicili, un altre germà al centre, canvi d’entitat bancària ... 

En tots els casos ha d’estar Signat i depositar-lo a la Bústia de l’AMPA o enviar-ho per correu a:  
ampa@escolapovill.net 

              Nou Soci Modificació de dades                               ANY 2018/2019

En ___________________________________________________________ amb DNI ________________ 
com a pare /mare o tutor legal del alumne/s ( Total de fills a l’escola _____ )

Alumne ___________________________________ Curs Actual _____ Data de Naixement _____________

Alumne ___________________________________ Curs Actual _____ Data de Naixement _____________

Alumne ___________________________________ Curs Actual _____ Data de Naixement  
_____________

Amb domicili al carrer ____________________________________________________________________

Localitat___________________________________________ Codi Postal 
___________________________ 

Telèfon __________________________ Mòbils _______________________________________________ 

Correu electrònic ________________________________________________________________________

Autoritzo a que carregueu la quota anual de 20€ a la següent domiciliació bancària

Banc ____________________________________________Població_______________________________

Entitat _________ Oficina _________ DC ________ Nº _________________________________________ 

AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades s’incorporaran a un fitxer per fer-ne el tractament l’àmbit de la 
nostra associació i per facilitar la comunicació. El responsable d’aquest fitxer és l’AMPA de l’Escola 
Povill. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, 
telefònica o electrònica amb la finalitat que l’AMPA pugui atendre els objectius indicats amb 
destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució. 

Només rebreu comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent quan el procediment administratiu així ho 
requereixi o bé en cada cas en què ho indiqueu expressament. Podeu dirigir-vos a c/ Pintor Fortuny, 13 – 08640 Olesa de Montserrat (Barcelona) 
o per Mail a ampa@escolapovill.net  per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.

Autoritzo:

mailto:ampa@escolapovill.net

