Material Escolar curs 2020-2021 P-5

NOM DE L'ALUMNE:
Nom del Pare o Tutor
Nom de la Mare o Tutora
e-mail:
Telèfon:
Altres germans al centre

Al Curs:

MATERIAL

PREU SOCI AMPA

Quota Arts Escèniques (No Socis 5€)

15,00 €
0,00 €

Samarreta de l'escola (Màniga Curta)

5,00 €

Pantaló curt xandall de l'escola

7,50 €

Bata de l'escola

13,00 €

Bossa gran de roba

4,00 €

Bossa motxilla esmorzar/berenar

5,50 €

Bossa d'esmorzar

3,50 €

Bata sense botons pel menjador

13,00 €

Quota de l'AMPA (una per família)

Beca _

El pagament s’ha de fer per
transferència NO pel caixer

Total

Transferència a Bankia: ES86 2038 6876 57 6000011872
Aquest any el banc ens ha canviat les condicions i si feu el pagament pel caixer ens cobrarà comissió,
per tant l’heu de fer per transferència. El podeu fer a partir de l’1 de juliol fins a l’1 de setembre.
La Quota de l’Ampa es paga un cop al curs i per família (no per alumne). L’AMPA ha aplicat un
descompte al preu del Material Escolar i pagarà les Arts Escèniques de tot el curs, l’assegurança
dels alumnes que faran activitats fora de l’horari escolar, dels pares acompanyants a sortides i
activitats especials que l’escola proposa com a complement o ampliació de la seva programació.
Per Recollir el Material s’han de presentar: el justificant de pagament (amb nom i curs de
l’alumne) i aquest full omplert (davant i darrera).
El Material es Recollirà els dies 8 i 10 de setembre ( si no ens veiem obligats a fer canvis pel covid
-19) de 9h a 13h i de 17h a 19h.

AUTORITZACIÓ PER FER SERVIR LES DADES DELS ALUMNES
En compliment del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27
d’abril del 2016 RGPD, us informem que les dades recollides al formulari que us hem
passat, quedaran incloses en el fitxer Dades Curs 20/21 ACCES. El responsable del
qual és l’AMPA de l’Institut Escola Josep Pallerola i Roca i seran tractades per a la
gestió de l’entitat i per a la gestió econòmica de les activitats durant tot el curs escolar.
Es podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament
enviant un correu electrònic a pallerolairoca@yahoo.es o bé presentant un escrit a
l’oficina de l’AMPA.
Signatura mare, pare o tutor/a legal:

