
 

 

 

INSCRIPCIÓ ALUMNES FIXOS SERVEI ESCOLA MATINERA 
CEIP MESTRE COLOM 

 

NOM DELS NINS:                                                                                          CURS:  

1.-    

   

2.-    

   

3.-    

 

NOM DEL PARE/MARE O TUTOR:   

   

 

TELÉFONS DE CONTACTE:  

  

   

 

ADREÇA ELECTRÒNICA:  

  

 

 

ETS SOCI DE L’APIMA (AFA)?     

      SÍ                    NO 

 

ASSENYALEU EL QUE CORRESPON:  

       Alumne fix de setembre a juny.  

       Alumne fix d’octubre a juny.  

 

PAGAMENT:  

Banca March ES08 0061 0065 0603 4069 0113. 

S’ha de detallar el nom del nin/s i “matinera” a mode de concepte. També teniu la possibilitat de fer pagament en efectiu.  

 

INFORMACIÓ RELLEVANT PEL BON FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’ESCOLA MATINERA:  

Hi ha dues possibilitats horàries: de 07:30 a 09:00 hores i de 08:15 a 09:00h. Tot i així, es pot arribar en qualsevol moment d’aquesta franja 

horària. També hi ha la possibilitat de fer ús del servei en dies puntuals.  

Heu d’acompanyar els infants més petits fins a la porta de l’aula.  

El pagament es farà a través de domiciliació bancària o bé en efectiu. 

Cal avisar a la monitora de possibles canvis o baixes.  

Per a qualsevol altra eventualitat, podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic de l’APIMA: apimamestrecolm@gmail.com.   

Recordeu que els cotxes no poden pujar al recinte escolar a partir de les 08:30h.  

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria  de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel que es regula el dret d'informació en la recollida de dades 
us informem dels següents extrems: Les dades de caràcter personal que ens heu subministrat en aquest i altres comunicacions seran objecte de fitxers responsabilitat de L'AFA 
MESTRE COLOM.  
La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada l'AFA. Les vostres dades no es cediran a tercers llevat que sigui legalment possible. Les dades sol·licitades en 
aquest document son adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat de l'AFA. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que 
preveu la legislació, enviant un escrit a la següent adreça apimabunyola.wordpress.com.  
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