
 

 

INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA A LA MATINERA  22/23 
 

L´AMPA del CEIP Mediterrani oferirà el servei d´ Escola Matinera amb un horari de 07.00 a 

09.00 del matí. Durant el mateix s´oferirà desdejuni i es realitzaran activitats educatives.  

 

A DADES PERSONALS PARE/MARE/TUTOR/A 

Nom i cognoms  

NIF/NIE  

Domicili 
 Població  

Telèfons de contacte   

 

B FILLS/ES PER ALS QUALS SOL·LICITA PLAÇA A LA MATINERA 

 
NOM 

 
COGNOMS 

 
CURS 

 

    

    

    

    A títol orientatiu, a l´espera de conèixer el nombre d´inscrits la previsió de preus serà la següent:  

C MODALITAT D'USUARI/A – Horari a partir de les 07.00 del matí  

 

     MENSUALITAT  

 

              

Quinzenes o setmanes alternes 

         MIG MES  

 

(Caduca juny /23) 
BONO 10   

 

36€ 
 

 

El preu de germans matriculats serà de  24€/mes per al segon i successius germans. 

El preu dels dies solts 4€ 

Els mesos en què per les vacances escolars programades no es done este servei, es cobrarà el que  

estiga contractat de normal ja que els costos són els mateixos. 

 
D DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 EL MATEIX NÚMERO DE COMPTE QUE EL CURS PASSAT 

 ALTRE COMPTE BANCARI 

NOM DEL O LA TITULAR: 

IBAN  ENTITAT  SUCURSAL  DC  NÚMERO DE COMPTE 

E S                           

          La matricula única serà de 5€ per a les famílies NO membres de l´AMPA. 
Si algú no es membre de l´AMPA i vol ser-ho , haurà d´ingressar els 20 euros al compte bancari de 

CAIXA POPULAR ES35. 3159. 0017. 71. 2080607217 adjuntant el justificant. 

 
Autoritze, d'acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU 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 i a la lliure circulació d’ aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / 

CE (Reglament general de protecció de dades),a que l’ AMPA CEIP MEDITERRANI utilitze la informació que facilite per tal d'oferir els serveis de: 

REALITZAR TASQUES PRÒPIES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LES EXTRAESCOLARS I MATINERA, PAGAMENTS I COBRAMENTS. Les 
dades 

proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació amb la nostra Associació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les 

dades no es cediran a tercers, excepte en els casos en què hi haja una obligació legal. Les dades podran ser cedides, com encarregats de tractament, a les 
empreses que es contracten per realitzar activitats extraescolars i matinera.Vostè té dret a obtindre confirmació sobre si a l’ AMPA CEIP MEDITERRANI s’ 

estan tractant correctament les seues dades personals, per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar-les o sol·licitar la seua supressió quan les 

dades ja no siguen necessàries. 

Meliana, ............. de ................... de 2022 Signat: 

 

19€ 36€ 


