CURS 2021 - 2022 full d’inscripció
L’AMPA SOM TOTS ,TU DECIDEIXES
www.ampadelpauvila.org
Nom i cognoms de/ls alumne/es:
…………………………………………………………………………… Curs (2021-22):……................
…………………………………………………………………………… Curs (2021-22): ……………………..
…………………………………………………………………………… Curs (2021-22): ………………………
Nom i cognoms del pare/tutor: ………………………............………………………………………….
Nom i cognoms de la mare/tutora: ....…………………………………………………………………..
Adreça completa (carrer - població- codi postal)
…………………………………………………………………………………………......................……...
Telèfon/s de contacte :
.............................................................................................................................
Correu electrònic (pares):
..........................................................................................................................
Vull participar a la junta de l’AMPA ( necessitem com cada any membres a la junta per substituir
els que marxen , ja que els seus fills/es,marxen del institut .)
Recordeu que cal fer la inscripció a l’AMPA cada any (no es renova automàticament).
QUOTA ANUAL DE l’AMPA (per família) curs 2021-22: 35 €
Podeu pagar fent una transferencia al següent compte corrent:
IBAN: ES04 0019 5802 1140 1000 0084
Entitat: Deutsche Bank
Oficina: Passeig de la Plaça Major 62-64
A la transferencia heu de fer constar: AMPA i els dos cognoms del vostre fill o filla.
NO us recomenem fer l’ingrés al banc ja que us cobraran si no teniu compte en ell
Data i signatura:
(pare,mare, tutor/a)

*si us plau envieu aquest formulari en format pdf juntament amb el document de ingres en
pdf al nostre mail . ampa@ampadelpauvila.org
Us recordem que les activitats de Teatre , Fiac , Codelearn i Reforç son d’us exclusiu per els socis .En
les esportives ser membre de l’Ampa dona preu especial . L’ampa col.labora amb Biblioteca de
Gracia,dotació d’equipaments a Pau Vila, Comiat de 4 eso i de 2 batxillerat, premis del concurs de
dibuix , suport a la web unportal , acord de col.laboració amb reutilització dels llibres , xerrades per
families , participación en el consell escolar i altres actuacions en benefici de tots els alumnes de Pau
Vila
*Autoritzo a que l’AMPA de l’Institut Pau Vila utilitzi les meves dades personals segons la Llei Vigent de
protección de dades a dia 23/04/19. L’arxiu que es crea amb les vostres dades no será cedit a terceres
persones o entitats

