
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 

 
TARDES DE SETEMBRE (Curs 2020-2021) 

 
Les activitats extraescolars començaran el dia 28 de setembre i del 14 al 25 de setembre no hi haurà 
ni servei d‘acollida infantil ordinari ni servei de biblioteca. 
 
Per aquest motiu, les tardes del 14 al 25 de setembre l'AMPA ofereix un servei d'acollida per a ajudar 
a aquelles famílies que en tiguin la necessitat: 
  

 Preu soci / dia Preu no soci / dia 

16:30 a 17:30 h (1 hora) 3,00 € 5,00 € 

 
INSCRIPCIÓ i PAGAMENT: 
 
Cal omplir aquest full i entregar-ho ABANS DE L’11 DE SETEMBRE a través d’una d’aquestes 3 vies: 
 

 al despatx de la Secretaria de l'AMPA 

 a la bústia de l’AMPA situada a l’entrada de l’escola 

 escanejat per correu electrònic a ampatorrentdenmelis@hotmail.com  
 
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària de l'1 al 10 d'octubre. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Nom i Cognoms de l'Infant:           
 
Curs:       
 
Marcar amb una creu els dies d'acollida: 
 

DILLUNS  14 

 □ 16:30 – 17:30 

 

DIMARTS 15 

 □ 16:30 – 17:30 

DIMECRES 16 

 □ 16:30 – 17:30 

DIJOUS 17 

 □ 16:30 – 17:30 

DIVENDRES 18 

 □ 16:30 – 17:30 

DILLUNS  21 

 □ 16:30 – 17:30 

 

DIMARTS 22 

 □ 16:30 – 17:30 

DIMECRES 23 

 □ 16:30 – 17:30 

DIJOUS 24 

 

FESTIU 

DIVENDRES 25 

 □ 16:30 – 17:30 

 
Dades per a la Domiciliació bancària: 
 
Número de compte:            
 
Nom i DNI/NIE de la persona titular del compte:         
 
Signatura de la mare, del pare o del /a tutor/a, 
 
 

Barcelona, a _____ de ____________________ 20_____             
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