
 
Curs 2020/2021 

INFORMACIÓ SOBRE L’AMPA I SOBRE COM LLOGAR UNA GUIXETA 
 

Des d’aquest curs 2020/2012, la inscripció de soci/sòcia de l’AMPA i la petició de lloguer de guixetes (servei gestionat per l’AMPA) cal 
fer-lo electrònicament.  
 
Al web de l’AMPA hi trobareu un enllaç a un formulari electrònic des del qual podreu fer la sol·licitud d’inscripció a l’AMPA i, al mateix 
temps, sol·licitar les guixetes que us calguin. 
 
Preu de soci/sòcia:  
 

- 40€ per curs academic. 
 

Preu de lloguer de guixetes («taquilla») per a persones sòcies de l’AMPA: 
 

- Lloguer d’una (1) guixeta: 40€/curs. 
- Lloguer de dues (2) guixetes: 70€/curs. 
- Lloguer de tres (3) guixetes: 90€/curs  

 
Així doncs, per tenir un exemple, el preu de fer-se sòcia i llogar 1 guixeta pel curs 2020/2021 és de 80€ (40€ de sòcia i 40€ de guixeta); 
si volem ser sòcies i llogar dues guixetes, haurem de pagar 110€ (40€ de sòcia i 70€ de guixetes). 
 
Preu de lloguer de guixetes per a persones que NO són sòcies de l’AMPA. 
 

- Lloguer d’una (1) guixeta: 60€/curs. 
- Lloguer de dues (2) guixetes: 120€/curs. 

 
1) Quines passes s’han de seguir per accedir al formulari electrònic? 

 
 L’adreça de la nostra web és https://ampamenendez.wordpress.com 
 Cliqueu a “Informació inici de curs” https://ampamenendez.wordpress.com/informacio-inici-de-curs/ 
 A “Informació inici de curs” trobareu dues entrades: 

 
-  “Com fer-se soci” A més de trobar-hi l’enllaç al formulari, trobareu més informació sobre l’AMPA. 
- “Necessites taquilla?” A més de trobar-hi l’enllaç al formulari, trobareu més informació sobre les guixetes 

(“taquilles”) a l’institut. 
Tingueu en compte que el formulari és el mateix, tant per fer la inscripció de soci com per fer la sol·licitud de guixetes. 
Vaja, que només cal omplir-lo una vegada! 
 

 Ompliu el formulari electrònic en funció de les vostres necessitats i, un cop finalitzat, cliqueu a “enviar formulari”. 
 

2) Com es paga? 
 

Un cop omplert i enviat el formulari, per tal de fer efectives les vostres sol·licituds, cal fer el pagament. El podeu fer tant per 
transferencia bancària com mitjançant ingrés a un caixer. En el formulari electrònic trobareu tota la informació per fer el 
pagament. 

 
3) MOLT IMPORTANT: CAL FER ARRIBAR EL COMPROVANT DE PAGAMENT A L’AMPA. 

 
Tant si feu el pagament per transferència bancària com si feu un ingrés per caixer, CAL  QUE ENS ENVIEU EL COMPROVANT DE 
PAGAMENT 

- L’heu d’enviar per email a l’adreça inscripcionsampaMyP@gmail.com. A l’assumpte del missatge poseu els vostres 
cognoms. 

- Podeu deixar una còpia en paper a la bústia de l’AMPA però en aquest cas, escriviu en el mateix comprovant el vostre nom 
complet i, sobretot, el dels vostres fills/es per als qui demaneu guixetes. 

 
4) A principis de curs, rebreu un email amb l’assignació de les guixetes i les contrassenyes per obrir-les. 

 
- Per a qualsevol altra cosa que ens vulgueu comunicar, escriviu-nos a ampamyp@gmail.com  
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Curs 2020/2021 

AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE 

 

L' AMPA IES Menéndez y Pelayo disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer 

l’entitat tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, com a través de materials divulgatius 

en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...). Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les 

activitats pròpies de l’associació com poden ser les festes, les sortides i les activitats a l’institut. 

Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones membres de l'entitat apareixen individualment 

o en grup realitzant les activitats esmentades. 

 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, la Junta de l’AMPA demana el consentiment 

als pares, mares o tutors legals o les pròpies persones en cas que siguin majors d'edat poder publicar 

fotografies on apareguin els menors. 

 

En cas de ser major d'edat 

Per mitjà del present document, jo,  , 

amb DNI número atorgo a AMPA IES Menéndez y Pelayo, amb NIF 

número G59122085 d’acord amb la llei orgànica 1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar, 

enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges de mi o en les quals jo estigui inclòs o inclosa, a través 

de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat. 

 

Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la meva pròpia 

imatge que puguin derivar de qualsevol utilització. 

 

Garanteixo que sóc major d'edat legal i tinc el dret d'acordar contractes en el meu propi nom. He llegit 

l'autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estic totalment d'acord amb els seus 

continguts. 

 

En cas de ser menor d'edat 

 

Per mitjà del present document, jo, 

(Nom i cognoms del/la pare, mare o tutor/a legal) amb DNI número   , 

atorgo a AMPA IES Menéndez y Pelayo, amb NIF número G59122085 d’acord amb la Llei orgànica 

1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges d'en/na 
 

 

 
 

 
 

  (Nom/s i cognoms del/la/s menor/s) o 

en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat. 
 

Signatura 

 

 

 

 

A Barcelona, de del 20           
 

Les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer master_ampamyp, el responsable del qual és l’AMPA IES Menéndez y Pelayo, 

únicament per a la finalitat de comunicació i gestió dels serveis i les activitats organitzades per l'AMPA. En compliment de la Llei 

Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 

mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a Via Augusta, 140 - 08006 Barcelona / 

ampamyp@gmail.com 
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