
 

Associació de Mares i Pares del IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA 
Avda. Verge del Toro, 92  
07730 ALAIOR  
Telf 971372744 
Email : ampaiesjmguardia@gmail.com 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ PER A L’AMPA DE L’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA 

 

L’AMPA som un grup de pares i mares que creiem que és indispensable participar en l’educació dels 
nostres fills juntament amb el centre. 
Seria interessant que si no ets soci d’aquesta associació, formessis part d’ella. Això et donarà accés a les 
activitats que fem i et permetrà beneficiar-te en alguna d’elles. 

 Sols és necessari emplenar aquest full, una inscripció per família. 

 La quota per curs acadèmic és de 25 €. 

 És imprescindible no deixar cap dada en blanc. 

 Podeu lliurar aquest full a la secretaria del centre juntament amb la matrícula dels vostres fills o a la 
bústia que tenim a l’entrada del centre.  

 Les famílies que el curs passat vàreu abonar la quota en efectiu podeu elegir una de les dues 
opcions indicades. En cas de domiciliació heu d’emplenar l’ordre de domiciliació adjunta.  

 

Esperem la vostra col·laboració ! 
 

 

Nom i llinatges de l’alumne:____________________________________________ Curs: _______________    

Nom i llinatges de l’alumne:____________________________________________ Curs: _______________                          

Nom i llinatges de l’alumne:____________________________________________ Curs: _______________                          

Nom i llinatges i DNI del pare/mare/tutor legal:   

__________________________________________________________  DNI: _______________________  

Nom i llinatges i DNI del pare/mare/tutor legal:  

__________________________________________________________  DNI: _______________________  

Adreça:________________________________________________________________________________ 

Població: ______________________ Telèfon: ______________________ Mòbil: _____________________ 

Adreça electrònica:_________________________________________(En majúscules per evitar confusions) 

 

 

Si us plau marqui l’opció elegida:                            SOCI CURS ANTERIOR:     SI    NO 

 
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA   D’acord amb la normativa vigent per les domiciliacions bancàries agrairíem 
omplíssiu el model d’autorització que s’adjunta darrera per poder passar les quotes pel banc. Moltes gràcies. 

 

INGRÉS AL BANC al compte bancari  LA CAIXA: ES85 2100 0060 1202 0033 3051 
indicant en el concepte NOM o NOMS ALUMNE/A-ES i CURS. (adjuntar còpia ingrés bancari juntament 
amb aquest full emplenat)             

Atentament, 
AMPA IES JOSEP MIQUEL GUARDIA 

 
De conformitat amb el que estableix la llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, 

l'informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és l’AMPA IES 

JOSEP MIQUEL GUÀRDIA amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que 

mantenim amb vostè,  podent exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol  moment. 

 


