
AMPA ROSSEND MONTANÉ                                                                              CURS 2021-2022 

RESPONSABLE: AMPA ESCOLA ROSSEND MONTANÉ (G59189290), Wilson, s/n (08799 Sant Pere Molanta); 
ampasantpere@gmail.com.FINALITATS: Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti 

l'associació;gestió de les activitats i/o serveis.LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de 

serveis.DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis.CONSERVACIÓ DE LES DADES: 
Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis; finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per 
imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. DRETS:Tot interessat té Dret a sol·licitar 
l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades; on sol·licitar els seus Drets: Mitjançant 
un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable; en cas de divergències en relació amb les seves dades, pot 
presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

 

FULL INSCRIPCIÓ CANGURATGES CURS 2021-2022 

PER A LES FAMÍLIES ASSOCIADES A L’AMPA 

Per poder fer ús del canguratge, cal que assenyaleu a la graella de sota a quina de les modalitats 

apunteu al vostre fill/filla. Recordeu que el preu és per familia. 

El preu dels esporàdics es cobrarà mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA AL COMPTE DE L’AMPA 

ABANS DEL DIA 15 DEL MES SEGÜENT però si els usuaris fixes voleu domiciliar les quotes, heu 

d’emplenar l’autorització bancària perquè us puguem cobrar el rebut pel banc. 

 

CANGURATGE MATÍ:                FIXE                             ESPORÀDIC 

CANGURATGE TARDA:              FIXE                             ESPORÀDIC 

EL CANGURATGE DEL MATÍ S’OFEREIX DESDE EL PRIMER DIA D’ESCOLA, I ES DE 8.00 A 8.30. 

EL CANGURATGE DE LA TARDA ES PORTARÀ A TERME SI HI HA PROU DEMANDA COM PER 

PODER COBRIR ELS COSTOS DEL MONITORATGE 

 

NOM SOCI (FAMÍLIA)………………………………………………………………………………. 

TRIO L’OPCIÓ ASSENYALADA AMB UNA  X. 

CAL RETORNAR AQUEST PAPER A L’AMPA 

 

mailto:ampasantpere@gmail.com
http://www.agpd.es/
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