
    FULL D’INSCRIPCIÓ - SERVEI D’ACOLLIDA CURS 2018-2019 

AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DEL SERVEI D’ACOLLIDA 

Indiqueu  el servei  i els  dies que utilitzareu el SERVEI D’ACOLLIDA 

MATÍ-I               (8:00h – 9:00h)    SERVEI FIX: 

MATÍ- II            (8:30h – 9:00h)    Dies d'utilització del servei: 

 EVENTUALS        (1 hora - Mitja hora)      

         DL     DM     DC     DJ     DV 

Recordem la màxima importància de la puntualitat  

 

DADES PERSONALS       Nº Soci: _______ 

Nom nen/a______________________________________________________________  

Curs_______  Núm. CatSalut _____________________ 

Nom mare/pare/tutor ____________________________________DNI______________ 

Adreça__________________________________________Població_________________ 

Telefón 1: ________________ Telefón 1: _______________ Telefón 1: _______________ 

Correu electònic: _________________________________________________________ 

DADES BANCÀRIES PEL COBRAMENT DEL/S REBUT/S, 

Nom titular compte: ________________________________________  DNI titular__________________ 

 IBAN   Dades entitat Núm. oficina CC Número de compte 

E S                       

Nom del creditor: AMPA Escola El Garrofer. Dos de Maig, 39 08840 Viladecans 

Viladecans, _______  de   ____________________________ de 201_ 

   Signatura: 

 

En                                                                                                amb DNI                                       autoritza al seu fill/fills 

                                                                                                                          a fer ús del Servei d'Acollida i accepta les 

decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas d'extrema urgència i sota la direcció 

facultativa adequada. També autoritza a la possible difusió de les imatges creades durant aquest servei. 

També autoritzo a l’AMPA de l’Escola El Garrofer a utilitzar el nom del fill/fills en qualsevol tràmit amb 

l’Administració Pública per sol·licitud de subvencions. 
Signatura pare/mare/tutor-a: 

 

Les seves dades de caràcter personal han estat recollits d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de Dades de Caràcter 
Personal, i es troben emmagatzemats en un fitxer propietat de l’AMPA EL GARROFER amb domicili a C/Dos de Maig, 39 08840 – Viladecans (Barcelona). D’acord amb la Llei 
anterior, té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les dades a l’adreça facilitada en el present paràgraf. 
 
 



 
 
 
 
 

 PREUS 

Servei Horari Preu / mes 

MATI-I 8:00h - 9:00h 35€ 

MATI-II 8:30h -  9:00h 20€ 

EVENTUALS I  1 hora  4€ c/dia 

EVENTUALS 2  Mitja hora 2€ c/dia 

 

NORMATIVA 

Per fer ús del Servei d’Acollida s'ha de complir la normativa següent: 

1. Ser soci de l’AMPA i està al corrent del pagament. 

 

2. El Servei d’Acollida no farà cap informe o certificat conforme els seus fills fan aquest servei  a no ser que siguin 

situacions extremes i ens el demanin per part d’un professional  metge, psicòleg o jutge,  mitjançant un escrit,  

donat aquest cas el certificat o informe el farà l’Ampa.  

 

3. Les baixes del Servei d’Acollida s’han de notificar a l’AMPA per escrit, portant un document directament a 

L’Ampa o enviant un correu a ampaelgarrofer@hotmail.es , abans del dia 27 del mes anterior.  Si la baixa no es 

notifica dins el període establert, no es retornaran els diners del servei; excepte en casos  justificats.    

PER QUALSEVOL ACLARIMENT US PODEU ADREÇAR A l’AMPA, DURANT L’HORARI D’ATENCIÓ ALS PARES  o 

A TRAVÉS DE LA NOSTRA ADREÇA ELECTRÒNICA: ampaelgarrofer@hotmail.es 


