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AMPA INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE

TOTS SOM AMPA, TOTS SUMEM!!!

TREY
resea rch

L’ Institut Escola Eixample és una comunitat viva, 
en continu aprenentatge, en la que la participació i 
la implicació de les famílies és fonamental.

L’AMPA no té cap ànim de lucre,  impulsant un  
seguit d’ iniciatives facilita la interacció entre tots
els membres de la comunitat educativa, genera 
espais de formació, inverteix en activitats i 
infraestructures del centre. 

Quants més siguem, més activitats es podran
portar a terme.  Més fites es podran assolir en 
coordinació amb l’escola.

Tot el que junts aconseguim reportarà en 
BENEFICI PELS NOSTRES FILLS/ES!!

El nostreesperit:

La  Construcció d’un millor futur
pels nostres fills/es 
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Quèfem?
Activitats pròpies i en coordinació amb entitats
especialitzades de lleure

• Donar la benvinguda als nous alumnes per integrar‐
los a la família de l’escola.

• Organitzar xerrades i tallers per famílies i alumnes.

• Col∙laborar en campanyes solidàries reunint a tota la 
comunitat educativa.

• Realitzar celebracions que reforcen el vincle escola
– família – Alumnes.

• Oferir activitats extraescolars

• Oferir acollida matinal i de  permanències per les 
tardes.
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• Treballar en la sostenibilitat i seguretat de l’entorn
escolar.

• Crear un fons solidari per ajudar famílies. 

• Aconseguir subvencions per finançar activitats
escolars.

• Invertir en equipament escolar.

I moltes més activitats !!!

TREY
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Comensorganitzem?
Hi ha una Junta+ Comissions temàtiques i també col∙laboracions
puntuals
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SEGURETAT I
PREVENCIÓ
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Disposem d’un conveni amb EIXIC, associació sense ànim de lucre, per

portar a terme les activitats d’ EXTRAESCOLARS:

• TEATRE MUSICAL EN ANGLÈS

• ANGLÈS

• BÀSQUET: escola de prebàsquet/bàsquet de competició , bàsquet i 
bàsquet de mares.

• EXTRAESCOLARS D’APRENENTATGE,  diferents disciplines en funció
edat alumne: escacs, robòtica, coral, l’ Activa`t…

• GUITARRA*

• PISCINA * 

*disponibilitat en funció nombre de participants

+ sobre les  nostresactivitats:

Extraescolars esportives i de 
lleure, esplai, casal d’estiu, 

colònies
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ASSOCIACIÓ EIXIC LLEURE I ESPORT

TREY
resea rch

També  s’organitza:

• L’ ESPLAI XICRANDA

• El CASAL D’ESTIU

• Els CAMPAMENTS: estades estiu alumnes ESO

• I les COLÒNIES: estades estiu Infantil i primària

Així com els següents serveis:

• ACOLLIDA MATINAL: de 8h a 9h

• PERMANÈNCIES TARDA: de 16.30h a 18.00h

Contacte: asoeixic@gmail.com

Web: http://asoeixic.com

+ sobre les  nostresactivitats:

Extraescolars esportives i de 
lleure, esplai, casal d’estiu
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ASSOCIACIÓ EIXIC LLEURE I 
ESPORT
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A NIVELL ORGANITZATIU DE

L’ASSOCIACIÓ:

• Comissions permanents de seguiment

• Reunions mensuals de Junta

• Reunions de tots els associats/ades 

D’ ALTRES ACTES I COL∙LABORACIONS: 

• Projectes solidaris: 
• Gestió del fons solidari per l’escola

• Participació en la Màgic Line

• Paradetes solidàries

• Celebracions i festes: 
• Inici i final de curs, 

• Acollida noves famílies de P‐3

• Carnestoltes

• Dinar de germanor

• Paradeta de Sant Jordi

Activitats pròpies:
Celebracions, iniciatives
solidàries pròpies i de la 

comunitat…
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Fes‐te soci!

La teva col∙laboració és MOLT 
IMPORTANT!!
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Fes‐te soci

Quotes de l’associació: 

L’ AMPA no té cap ànim de lucre. Totes les activitats que 
es financen amb  aportacions de  famílies mitjançant el 
pagament de la quota :

Famílies amb un alumnes escola:  21.‐€ anuals.

Famíles amb dos o més alumnes: 30.‐€ anuals.

Es pot fer per  rebut domiciliat i/o podeu fer directament ingrés al 
compte bancari de l’AMPA

Anualment, en assemblea general es presenta el 
pressupost associació i liquidació d’ ingressos de les 
quotes de les famílies. 

Avantatges de ser soci: 

• Descomptes a  les activitats d’extraescolars.

• Descomptes al servei d’acollida i de permanències de 
la tarda.

• Entrada gratuïta i/o amb preu reduït en actes i 
celebracions

• Participació directe en obsequis, concursos i sortejos

• Fons social: per a famílies amb necessitats

• Assegurança: l’alumnat associat a l’AMPA, gaudeixen
d’ assegurança a totes les activitats de  l’AMPA.
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Pots col∙laborar de moltes maneres: aportant la quota, participant puntualment, com a part d’una comissió, com a 
membre de la Junta! 

TREY
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Fes‐te soci

Avantatges de ser soci: 

10

Cal aportar la següent documentació

• Conèixer :  novetats de l’escola, decisions del Consell
Escolar i de l’ AFAPAC.

• Disposar de representants que connecten a les
famílies amb la Junta directiva del centre.

• Formar part d’un col∙lectiu em el què hi participen
altres famílies poder compartir interessos i 
inquietuds.

• 1.‐ SEPA: Document de domiciliació/ transferencia de 
la quota de l’ AMPA.

• 2.‐ Consentiment explícit de cessió de dades

• 3.‐ Consentiment explícit d’inscripció dels menors en 
una activitat.

Documentació que cal signar: 
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ET NECESSITEM A TU!

Al nostre AMPA TOT SUMA!

Volem saber la teva opinió, escoltar les teves
idees i que ens ajudis a portar‐les a terme!

Fes‐te soci per ajudar als teus fills/es i fes‐te 
vocal per ajudar a tothom!

T’ esperem:

Anima’t i participa!

11

Col∙labora amb l’ AMPA: 
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Dadescontacte

AMPA IEE

www.ampaiee.cat

info@ampaiee.cat

Instagram:  ampa_iee
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https://chat.whatsapp.com/IaY8HphzMqRJuIYTu99IJE



ASSOCIACIÓ MARES I PARES INSTITUT 
ESCOLA EIXAMPLE CIC
C/ València, 252  ― 08007 Barcelona
ampa.ieeix@gmail.com / www.ampa  iee  .cat  

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE SEPA CORE
               

Cognoms Nom Curs

Alumne 1

Alumne 2

Alumne 3

Tutor 1

Cognoms Nom

Correu electrònic Mòbil

Tutor 2

Cognoms Nom

Correu electrònic Mòbil

Referència de l’ordre de domiciliació:

Identificador del creditor ES04000G58960006
Nom del creditor ASSOCIACIÓ MARES I PARES INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE CIC
Adreça C/ València, 252
Codi postal – Població 08007 Barcelona
Província – País Barcelona – Espanya

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu (A) el creditor a enviar ordres a
la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) la vostra entitat financera per debitar els
imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del creditor. Entre altres, teniu dret a
ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb
aquesta. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de vuit
setmanes a partir de la data en  què es va debitar en el vostre compte corrent.

Dades del compte de càrrec. A emplenar pel deutor

IBAN E S

Titular/s del compte 

DNI / NIE titular/s

Adreça titular/s
C. P. i Població

Tipus de pagament Pagament periòdic anual

Localitat - Data

Signatura/es del/s deutor/s

mailto:cimmaculada@immaculadacic.cat
AIRPLANE
Sello

AIRPLANE
Sello



ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE CIC

P. 1
ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE CIC

Valencia, 252 - 08007 Barcelona (Barcelona)

Consentiment explícit (ASSOCIACIONS)

Barcelona, en data ..........................

ASSOCIACIÓ  MARES  I  PARES  D’ALUMNES INSTITUT  ESCOLA  EIXAMPLE  CIC  és  el  Responsable 
 del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de 
conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del 
tractament:

Finalitats i legitimació del tractament: mantenir una relació social (per interès legítim del responsable, 
art. 6.1.f GDPR) i enviar comunicacions de interès per al soci  (amb el consentiment de l’interessat, art. 
6.1.a GDPR).

Criteris  de  conservació  de  les  dades:  Es  conservaran  durant  no  més  temps  del  necessari  per 
mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i 
quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir 
l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

Comunicació de les dades: Es podran comunicar a l'Institut Escola Eixample per gestions 
administratives. No es comunicaran les dades, a altres tercers, llevat obligació legal .

Drets que té l’Interessat:

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu 
tractament.
- Dret  a  presentar  una  reclamació  davant  l’Autoritat  de  control  (www.aepd.es)  si  considera  que  el 
tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE CIC. 
Valencia, 252 - 08007 Barcelona (Barcelona). 

E-mail: ampa.ieeix@gmail.com

L’Interessat o el seu representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes 
exposats:

Nom ..........................................................................................., amb NIF .............................

Representant legal de ................................................................. amb NIF .............................

Signatura:

Representant legal de ..................................................................amb NIF .............................
Representant legal de ..................................................................amb NIF .............................

AIRPLANE
Sello

AIRPLANE
Sello



ASSOCIACIO MARES I PARES INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE CIC

P. 1
ASSOCIACIO MARES I PARES INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE CIC

Valencia, 252 - 08007 Barcelona (Barcelona)

Consentiment explícit (INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DE MENORS)

ASSOCIACIO MARES I PARES INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE CIC és el responsable del tractament de les seves dades
personals i l’informa que es tractaran de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb el consentiment del representant legal de l’interessat, i que la
finalitat del tractament és dur a terme activitats d’oci i formació. Les seves dades es conservaran durant no més temps del
necessari per mantenir la finalitat del tractament i no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment, tret que sigui
obligació legal.

Drets que té: Dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de
les dades, i de limitació o oposició al tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control
(www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Pot exercir els drets a Valencia, 252 - 08007 Barcelona (Barcelona). E-mail: ampa.ieeix@gmail.com.

Sí No Autoritzo els següents tractaments:
O O Participar de les activitats del Responsable.
O O En cas de necessitat, portar-lo al metge acompanyat per educadors/es del responsable.
O O Rebre informació sobre les activitats del Responsable.
O O Enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats per penjar als murals interns del centre, i publicar-los en anuaris,
calendaris i altres mitjans de comunicació del Responsable, incloses les xarxes socials d’aquest.

Jo, ............................................................................................... com a mare/pare o tutor, amb NIF/NIE/Passaport
.................................. amb domicili a ................................................................................ núm. ............... , CP .................,
Població ................................................................., consento el tractament de dades en els termes exposats.

Barcelona, en data ...............................

Signatura: ................................................ ......

Representant legal de ................................................................. amb NIF .............................

Representant legal de ................................................................. amb NIF .............................

Representant legal de ................................................................. amb NIF .............................

AIRPLANE
Sello

AIRPLANE
Sello
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