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AMPA de Lestonnac de Barcelona , C/ Pau Claris, 131 , 08009 Barcelona,    Tf. 93 467 33 79 
      c.e.: ampa@lestonnacbcn.org 

 
Amb data d’avui hem inscrit el nostre  fill/filla ______________________________________ al curs 
___________del Col·legi Lestonnac de Barcelona. 

 
 

Nom i cognoms pare/tutor:______________________________   NIF: ____________ 

Nom i cognoms mare/tutora:_____________________________  NIF:      

 

Germans al centre:     no    si        Ja estem associats:    no    si   (omplir tots els camps)      
 

Per això manifestem:  (triar l’opció 1 per associar-se o 2 en cas de no desitjar-ho): 
 

 
1. Sí, volem estar associats i gaudir de les activitats i avantatges que promou l’AMPA, així com ésser 

beneficiaris, si s’escau, del Fons d’Ajut en cas de defunció o dificultats econòmiques contrastades. 
Autoritzem a la Junta de l’Associació, per mitjà de la Fundació de l’Associació, al cobrament de les 
quotes per família i any aprovades per l’assemblea. La quota corresponent al curs 2022-2023 és de 80€ i 
autoritzem a carregar-la en el nostre compte. 

 
           IBAN        ENTITAT               OFICINA        DC                   NÚMERO DE COMPTE 
         ES             

 
Titular del compte:            

Adreça del titular del compte:            

Codi postal:         Població:         

Telèfon 1:        Telèfon 2:       

Correu electrònic:             
 

Signatura del pare i mare (o tutor i/o tutora), 
 
 

 
Barcelona,   __  de    de    

 

2. No vull estar associat a l’AMPA del Col·legi Lestonnac de Barcelona i renuncio als drets que se’n 
deriven. 

 
 
Signatura del pare i mare, (o tutor i/o tutora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona,    ______ de  ______ de ________ 
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AMPA de Lestonnac de Barcelona , C/ Pau Claris, 131 , 08009 Barcelona,    Tf. 93 467 33 79 
      c.e.: ampa@lestonnacbcn.org 

Consentiment Informat 
 
 

 

Jo ________________________________ amb DNI ___________ com a pare/mare/tutor legal de: 
 
      1 -___________________________________      4 -__________________________________ 
 
      2 -___________________________________      5 - __________________________________ 
 
      3 - ___________________________________     6 - __________________________________ 
 

 
Responsable: Fundació Associació de Mares i Pares d’Alumnes Col·legi Lestonnac de Barcelona. C.I.F.: 
G61248779. Adreça: C/ Pau Claris, 131, 08009 - Barcelona. Correu Electrònic: ampa@lestonnacbcn.org 

 
En nom de Fundació Associació de Mares i Pares d’Alumnes Col·legi Lestonnac de Barcelona, l’informem que les 
Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a una Base de Dades sota la nostra responsabilitat, 
amb la finalitat de prestar-hi el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es 
conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les 
obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. 
 
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Fundació Associació de Mares i Pares d’Alumnes Col·legi Lestonnac 
de Barcelona està tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, 
rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. 
 
Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb el servei prestat com a 
Associat. 

     

       SI autoritzo a rebre informació comercial de productes o serveis. 

       NO autoritzo a rebre informació comercial de productes o serveis. 
 
 

D'acord igualment, amb la Llei 5/1982, del 5 de maig d'aquest mateix any, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a 
la pròpia imatge, Fundació Associació de Mares i Pares d’Alumnes Col·legi Lestonnac de Barcelona, demana el 
consentiment del a sota signant per poder utilitzar fotografies de vostès i els seus fills/filles en les quals aquests 
siguin clarament identificables, per poder ser exposades a la Pàgina Web o Xarxes Socials d’Fundació Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes Col·legi Lestonnac de Barcelona. 

 
        SI autoritzo a la publicació de les meves imatges a la Pàgina Web de l’ Ampa. 

        NO autoritzo a la publicació de les meves imatges a la Pàgina Web de l’ Ampa. 

        SI autoritzo a la publicació de les meves imatges a les Xarxes Socials de l’ Ampa. 

        NO autoritzo a la publicació de les meves imatges a les Xarxes Socials de l’ Ampa. 

 
Signatura del pare i mare, (o tutor i/o tutora) 

 
 
 
 

Barcelona,   __  de   de ______ 
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