
INSCRIPCIÓ SOCIS APIMA CEIP SA JOVERIA - 2019/2020

Benvinguts i benvingudes a un nou curs escolar!
Aquí  teniu  el  full  d'inscripció  per  fer-vos  socis  de  l'Associació  de  pares  i  mares  d'alumnes  del  centre
(APIMA). Si voleu conèixer quina feina es fa, com podeu col·laborar, quins són els avantatges de ser socis i
quins  són  els  beneficis  per  l'escola  i  l'alumnat,  podeu  trobar-ho  tot  a  la  pàgina  web  de  l'escola:
www.ceipsajoveria.com/apima.  A més,  podeu  seguir  l'actualitat  de  l'associació  i  tenir  més  informació a
www.facebook.com/apimasajoveria. Es disposa també d'un correu electrònic, que podeu utilitzar per fer-nos
arribar qualsevol dubte o consulta: apimasajoveria@gmail.com. 

Com fer-se soci?
1. Omplir les dades personals d'aquest full (només un full per família, amb les dades de tots els germans). 
2.  Fer el pagament de la quota de soci,  que és de 20€ per família. Es podrà fer en efectiu a la sala de
l’APIMA els primer dies de curs o mitjançant ingrés o transferència al compte de l’APIMA (en aquest últim
cas, indicar el nom i curs de l'alumne): ES76 2038 3443 1160 0014 9872 (Bankia). 
3. Fer-nos arribar aquest full, directament a la sala de l'APIMA (durant els primers dies de curs) o deixant-lo
a la nostra bústia (al costat de la porta interior de l'escola).
Una vegada fets aquests passos,  rebreu el carnet que us acredita com a socis i  una carta amb el llistat
d’establiments en els que podreu tenir descomptes.  

Dades de l'alumne/s 
Nom i cognoms: _____________________________________________________ Curs: _____________
Nom i cognoms: _____________________________________________________ Curs: _____________
Nom i cognoms: _____________________________________________________ Curs: _____________ 

Dades del pare, mare o tutor/a legal (cada carnet de soci anirà a nom del pare, mare o tutor/a, amb el seu
nom i DNI. Marcau amb una creu els carnets que necessitau: només un o dos).
Nom i cognoms: ________________________________________________ DNI: __________________
Nom i cognoms: ________________________________________________ DNI: __________________
Telèfon de contacte: _____________________ Correu electrònic: ________________________________

Forma de pagament: efectiu / banc

Autorització d'ús d'imatges
Autoritzo  a  l'APIMA CEIP SA JOVERIA a  realitzar  fotografies  durant  les  activitats  organitzades  per
l'associació i a utilitzar-les per fer difusió d'aquestes activitats, a través dels seus canals de comunicació
(pàgina web de l'escola i/o perfil de facebook de l'APIMA).

Les dades  personals  d'aquest  full  d'inscripció passaran a formar part  del  llistat  de socis de l'APIMA CEIP Sa Joveria i  només
s'utilitzaran per qüestions pròpiament organitzatives o informatives de l'associació. En cap cas es cediran aquestes dades a tercers o
s'utilitzaran amb altres finalitats.  

Eivissa, ______ de _______________ de 20__

(firma)

............................................................................................................................................................................................

REBUT DE PAGAMENT: QUOTA SOCI APIMA CEIP SA JOVERIA – CURS 2019-20 (20€)

Nom del pare, mare o turor/a legal: _______________________________________________________________

Data: ___________________________                        Segell APIMA: 


