
 
 

 

 
Taradell, curs 2018-19 

 
 

Benvolgudes famílies: 

 

Amb l’objectiu d’inscriure-us al Blog de l’AMPA i fer-vos arribar informació del vostre 

interès per correu electrònic o via mòbil (reunions, xerrades i activitats de l’AMPA). 

 

Us preguem que ompliu les següents dades:  

 

  Curs del/s vostre/s fill/s o filla/es: ESO:  1r -  2n -  3r -  4t. Batxillerat:  1r -  2n  
 

  Nom del PARE: _______________________________________________________ 

  Número de mòbil: _______________________ 

  Correu electrònic (LLETRA CLARA): _______________________________________ 
 

  Nom de la MARE: _____________________________________________________ 

  Número de mòbil: _______________________ 

  Correu electrònic (LLETRA CLARA): _______________________________________ 

 

 

Si NO heu comprat els llibres via Iddink i voleu que us cobrem la quota d’AMPA us 

preguem que ens informeu del vostre número de compte bancari (19 € per família). 

 

SOLAMENT SI  NO HEU PAGAT LA QUOTA D’AMPA 
 

IBAN (4 dígits) _ _ _ _ Número de compte (20 dígits) _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

 

Esperant rebre la vostra confiança. 

 

Ben cordialment.                                                          (signatura) 

AMPA INS Taradell                                              

      

 

 
AMPA INS Taradell, amb NIF: G-60795333. Domicili social, carrer Pompeu Fabra, 12 - 08552  Taradell  (Barcelona). 

Telèfons: 93.880.00.12  -  93.880.11.13. Correu @: ampainstaradell@gmail.com. Blog: http://ampainstaradell.com/blog/ 
 

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, et recordem que en qualsevol moment tens 
el dret d'accés, rectificació i supressió d’aquestes dades. Pots cancel·lar-les enviant-nos un correu electrònic a 
ampainstaradell@gmail.com o bé físicament a l’INS Taradell. Ens comprometem a tractar amb confidencialitat, aplicant 
les corresponents mesures de seguretat i pel temps que duri la relació. En acceptar la recollida de dades ens autoritzes a 
processar les teves dades però exclusivament d'acord amb els termes especificats en aquesta carta. 

FULL DE DADES 

Un cop emplenat entregueu-lo al tutor o tutora del vostre fill o filla. 

Gràcies 
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