DOCUMENT D’ADHESIÓ A LA SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
Els pares de l’alumne/a ………………………………………………………………………………………….....

que cursarà …… el proper curs 2017-18 es comprometen a l’adhesió del sistema de llibres de text
socialitzats en els termes següents:

1.-Declarem estar al corrent de les quotes anuals de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA) l’Institut Salas i Xandri
2.-Ens comprometem a l’abonament de la quota única d’adhesió al projecte que serà de 10,00€
3.-Ens comprometem a l’abonament de la quota anual de socialització que per al període
2017-2021 serà de 30€ (tarifa plana al llarg dels quatre cursos).
4.- Tindrem el dret a la participació de forma automàticament prorrogable fins al final de
l’escolarització del nostre fill/a en aquest centre, sempre que mantinguem l’abonament de les
quotes en els terminis i les quantitats fixades anualment per l’AMPA.
5.-Ens comprometem a ajudar el nostre fill/a a conservar en bon estat el material socialitzat, a
retornar-lo a final de curs i a fer-nos càrrec de la despesa en cas de pèrdua o deteriorament per
mal ús.
6.- A partir del curs 2017-2018 i fins a final de la seva escolarització en aquest centre, el nostre fill/a
tindrà dret a disposar d’un lot de llibres del fons de material socialitzat que estigui en raonable estat
de conservació, sempre que respectem la totalitat de compromisos del present document.
7.- No podrem formar part del projecte si:
7.1 No abonen les quotes en els terminis indicats
7.2 Existeix algun deute econòmic amb l’AMPA o l’escola
8.- Als efectes d’adhesió, signem aquest document i en lliurem una còpia a l’AMPA
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal:

_______________________________________________________________
DNI número:

Correu electrònic:

______________________________________

Data i signatura

Protecció de dades: En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal, us informen que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer “Registre
associats” del qual és responsable l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Salas i Xandri. La finalitat del fitxer és la
gestió del registre d’associats i la gestió econòmica de les activitats que es gestionen a través de l’associació. Teniu dret a accedir,
rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la normativa vigent. Per
exercir aquests drets heu d'enviar un correu electrònic a ampa@ampapurisalas.cat o emplenant i signant el registre que us
facilitaran al despatx de l’AMPA. La cancel·lació de les dades impossibilita l’alta com a soci a l’AMPA.

