
Inscripció a PORTES OBERTES, 12 a 18 de setembre de 2018 [Curs 2018-2019] 

Dades de l’infant 

Nom: __________________________________________________________________________________ 

Cognom/s: ______________________________________________________________________________ 

Nivell que cursarà durant 2018-2019: _________________________________________________________ 

Dades de la mare, del pare o del/a tutor/a 

Nom: __________________________________________________________________________________ 

Cognom/s: ______________________________________________________________________________ 

DNI / NIE: ____________________________ 

Adreça de correu electrònic: ________________________________________________________________ 

Telèfon/s: _______________________________________________________________________________ 

Sessions de portes obertes 

Marqueu la/es opció/ons desitjada/es: 

dimecres 12 dijous 13 dilluns 17 dimarts 18 

16:30 - 
17:45 

tenis anglès tenis anglès 
judo I teatre primària judo I multiesports 
ball hip hop I teatre infantil escacs 

patinatge I escola de futbol patinatge I hip hop I 
guitarra guitarra escola de futbol 

17:45 - 
18:45 

tenis hip hop II tenis escacs 
judo II futbol competició judo II hip hop II 

patinatge II patinatge II futbol competició 

Signatura de la mare, del pare o del/a tutor/a 

Barcelona, _____ de _______ de 2018 

La signatura d’aquest document i/o el pagament de la quota de sòcia comporta l’acceptació dels Estatuts vigents i de la normativa de l’Associació, així com el dret de 
poder gaudir dels beneficis de formar part de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Torrent d’en Melis. L'entitat es comunica amb les famílies i difon la 
informació que els hi pot ser d'interès a través de la pàgina web  www.ampatorrentdenmelis.cat. És responsabilitat de les famílies accedir-hi i estar al dia d'aquestes 
d'informacions.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, us
informem que les dades recollides al formulari quedaran incorporades en un fitxer gestionat per l'AMPA, la responsable del qual és l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis, i amb la finalitat única de
gestionar l’esmentada associació. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a la bústia: ampatorrentdenmelis@hotmail.com.



Instruccions per a emplenar el formulari 

Cal que empleneu totes les dades que us demanem. 

És imprescindible que feu una inscripció prèvia. 

No es permetrà la participació de cap infant en cap de les activitats extraescolars si no està matriculat ni 

s’ha realitzat la inscripció a les portes obertes.  

Dates d’inscripció a les portes obertes: 15 de juny a 12 de setembre de 2018. 

Disposeu de les següents opcions: 

 enviant un correu electrònic a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat adjuntant el formulari
d’inscripció, signat.

 presencialment al despatx de l’AMPA entregant el formulari d’inscripció
 trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756. En aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari

d’inscripció com a màxim el 12 de setembre

mailto:extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat



