AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE AMPA VEDRUNA SANT SADURNÍ
AUTORITZO :
1. Que la imatge del meu fill o filla, i nosaltres, els seus tutors, i/o la nostra veu pugui aparèixer en
fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars
organitzades per l’AMPA del centre i realitzades dins o fora de les seves instal·lacions, publicades en
(marqui amb una creu totes les caselles que correspongui):
- Diferents espais dins les instal·lacions del centre, com són les aules, passadissos, sales d’usos múltiples,
etc., on es trobin panells informatius, plafons o mitjans similars
☐SÍ / ☐NO
- Webs i blocs del centre, accessibles a través de la URL www.ampavedrunasantsadurni.cat
☐SÍ / ☐NO
- Xarxes socials (facebook, Youtube, twiter, Instagram, Picassa, Vimeo) que gestiona
☐SÍ/☐NO
- Revistes o publicacions d’àmbit educatiu, digitals o en paper, editades per l’AMPA del centre
☐SÍ / ☐NO
- Revistes o publicacions no editades per l’AMPA del centre, com poden ser diaris o revistes d’àmbit local o
nacional, o altres mitjans de comunicació com són la ràdio o la televisió
☐SÍ / ☐NO
2. Que els treballs i el material en general elaborat pel meu fill o filla i els nostres, com a tutors, puguin ser
publicat en els espais referits en l’apartat anterior amb la finalitat de desenvolupar i donar a conèixer
l’activitat de l’AMPA.
☐SÍ / ☐NO
3. Que en els espais referits en l’apartat anterior hi consti el nom i els cognoms de l’alumne o alumna, l’edat
o curs que imparteix i el nom del centre.
☐SÍ / ☐NO
El consentiment a la publicació de les imatges i altres dades referides a l’alumne en les xarxes socials
esmentades implica l’acceptació de les polítiques de privacitat de cadascuna d’elles. Pot consultar aquestes
polítiques de privacitat a través dels portals d’internet habilitat per cadascuna d’elles.
Informació bàsica sobre protecció de dades

Es fa constar que les dades recollides s’utilitzaran amb la finalitat de incorporar les dades relatives a la imatge personal
de l’alumne en els canals de comunicació, digital o en paper, de l’entitat. El responsable del tractament de les dades
obtingudes és l’AMPA Vedruna sant Sadurní i la seva obtenció es basa en el consentiment de l’interessat o el seu
representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades obtingudes es podran destinar a
Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i
pàgina web/blog de l’entitat. En qualsevol moment podeu accedir a les dades facilitades, rectificar-les o suprimir-les,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del Responsable del
Tractament. Per més informació en aquesta matèria podeu consultar la pàgina web de l’AMPA de l’escola:
ampasantsadurni@vedrunasantsadurni.cat.

Sant Sadurní d’Anoia, .......de..............................de................
Signatura Nom i cognoms 1r tutor

Signatura Nom i cognoms 2n tutor

FITXA SOCIS AMPA (Associació de famílies de l’Escola Vedruna Sant Sadurní)
L’AMPA és l'associació dels pares i mares de la nostra Escola i les seves funcions són entre altres:
● Afavorir la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
● Ser la veu dels pares i mares davant de les administracions públiques.
● Treballar per millorar la participació i el compromís dels pares, fills i de la societat en general i de l'educativa en
particular.
● Organitzar activitats de lleure
● Organitzar activitats formatives (xerrades, escola de pares i mares, cursos) i activitats socio-culturals (festes,
concerts, fons per la biblioteca,..) que afavoreixin l'educació dels nostres infants i facilitin el coneixement i la
relació entre les famílies.
D'aquí la importància de la nostra participació com a pares i mares en l'AMPA per l'educació del nostres infants. No és
obligatori formar part de l'AMPA, però sí molt recomanable.
Les famílies que en formem part paguem una quota anual de socis. Els socis tenen dret a decidir i formar part dels
òrgans de l'Associació i els diners que es recapten es destinen en benefici de tots els infants del centre: activitats
extraescolars, adquisició de material, viatges, etc. ( mireu full adjunt amb serveis detallats).
Si
necessiteu
contactar
amb
l’AMPA
de
l’escola,
ho
podeu
fer
a
través
del
mail:
ampasantsadurni@vedrunasantsadurni.cat
Ordre domiciliació bancària a càrrec directe de la SEPA:
NOM I COGNOMS (DEL 1r TITULAR DEL COMPTE):
……………………………….………………………………………………………………………………….
DNI: …………………………………………. MÒBIL ……………………………………………………….
DOMICILI: ……………………………………………………………………………………………………...
POBLACIÓ: ………………………………………………….………..CODI POSTAL: …………………….
NOM i COGNOMS DELS FILLS/ES : ……………………………………………………………………...
COMPTE BANCARI (24 dígits) IBAN: ……………………………………………………………………….
Amb la signatura d’aquest document:
Ens donem d’alta com a socis de l’AMPA de l’Escola Vedruna Sant Sadurní.
Ens comprometem a pagar la quota de l’associació : 20 euros anuals/per família ( es revisa anualment i
s’actualitzen els canvis per decisió de l’assemblea de l’AMPA).
Informació bàsica sobre protecció de dades
Es fa constar que les dades recollides s’utilitzaran amb la finalitat de gestionar els socis de l’associació. El responsable
del tractament de les dades obtingudes és Vedruna Sant Sadurní i la seva obtenció es basa en el compliment d’una
obligació legal recollida en la legislació civil i sectorial en matèria d’educació. Les dades obtingudes no seran cedides a
tercers excepte obligació legal. En qualsevol moment podeu accedir a les dades facilitades, rectificar-les o suprimir-les,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del Responsable del
Tractament. Per més informació en aquesta matèria podeu consultar la pàgina web del centre
(www.vedrunasantsadurni.cat) o sol·licitar-la a la secretaria de l’escola.
Amb la meva signatura faig constar que he sigut informat/da sobre el tractament de les dades personals,
acredito la veracitat de les dades facilitades, i m’identifico com a persona autoritzada a facilitar les dades que
consten en el present formulari.
Signatura pare/tutor

Signatura mare/tutora

Sant Sadurní d’Anoia, .......de..............................de................

QUINS SERVEIS ESPECÍFICS OFERIM l’AMPA ?
* organització de festivitats escolars, jornades lúdiques i financiació del material
necessari.
* Gaudir gratuïtament dels apetitius, berenars i esmorzars dels festivals de Nadal, jornada
de portes obertes i jornada lúdica de treball de millora de l’escola.
* Servei de banc de llibres de lectura per alumnes d'ESO.
* Gaudir de les inversions que fa l’AMPA en millores a l'escola.
* Participar de les sortides de convivència, experiències i projectes lúdico-pedagògics que
s’organitzin amb pares i alumnes.
* Participar de la jornada de treball de millora d'espais organitzada per l’AMPA i assumint
les despeses de material necessari dietes gratuïtes per tots els assistents.
* Les famílies de 4t d’ESO podran gaudir d’un descompte especial del viatge de fi de curs
que assumeix l’AMPA.
* Gaudir de la compra de joguines, mobiliari tablets i ordinadors per l'escola que fa
l’AMPA.
* Berenar anual amb els pares delegats de cada curs.
* Participar en el sopar de fi de curs on tradicionalment l’AMPA assumeix el cost de la
beguda.
* Participar en xerrades, tallers i altres actes que organitzi l’AMPA.
* Gaudir de les avantatges de tenir el carnet de soci (adherit a la xarxa de comerços
T-més de Catalunya) amb molts descomptes comercials.
I altres serveis i activitats que es puguin anar incorporant en un futur.

