
C/ Tarragona, 37 25620 Tremp 

Telf. 608 477 472 

e-mail: ampavalldeflors@gmail.com 

 

Les dades que vostè ens proporciona seran sotmeses a un tractament de caràcter confidencial, en el fitxer de PARES, creat per l’AMPA ESCOLA 
VALLDEFLORS amb domicili al carrer Tarragona,37 25620 Tremp, de conformitat amb els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de 
Dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar les dades dels pares d’alumnes de l’escola. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent dirigint un escrit al president/a de l’associació de mares i pares 
d’alumnes. 

 

Benvolgudes famílies, 

Us recordem que des de fa ja uns cursos tenim a la vostra disposició diferents aplicacions tecnològiques per 

mantenir les comunicacions ESCOLA – PARES  com l’EBANDO o el seguiment del dia a dia mitjançant 

CLASSDOJO. Des de l’AMPA es creu convenient mantenir la comunicació AMPA-PARES i PARES-AMPA amb 

la figura del delegat. Cada delegat ha establert una via de comunicació mitjançant l’aplicació de WHATSAPP, 

ja sigui creant un grup de pares de la classe o bé un grup de difusió. 

En cas que el delegat hagi triat fer un GRUP DE WHATSAPP, en aquest es penjarà informació exclusiva de 

l’escola i d’interès per l’aula. Us agrairíem de fer un ús responsable del grup i no penjar informació innecessària 

que no interessi al grup. 

Per seguir amb les comunicacions o bé rebre-les a partir d’ara cal notificar-ho amb la següent autorització: 

 

  

NOM I COGMONS...............................................................................................DNI............................................ 

       

        Sí, vull rebre les comunicacions de l’AMPA mitjançant figura del delegat/da 

 Nom alumne................................................................................Curs...................................................... 

 Telèfon mare/pare o tutor.......................................................................................................................... 

         No estic interessat/da en rebre comunicacions de l’AMPA mitjançant la figura del delegat/da. 

 

 

Data,         Signatura,   

      

 

*AQUEST IMPRÉS S’HA D’ENTREGAR A L’AMPA A TRAVÉS D’UN E-MAIL O FÍSICAMENT A LA BÚSTIA. 



C/ Tarragona, 37 25620 Tremp 

Telf. 608 477 472 

e-mail: ampavalldeflors@gmail.com 

 

Les dades que vostè ens proporciona seran sotmeses a un tractament de caràcter confidencial, en el fitxer de PARES, creat per l’AMPA ESCOLA 
VALLDEFLORS amb domicili al carrer Tarragona,37 25620 Tremp, de conformitat amb els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de 
Dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar les dades dels pares d’alumnes de l’escola. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent dirigint un escrit al president/a de l’associació de mares i pares 
d’alumnes. 

 


