
 
APIMA CP SON FERRIOL. Margalida Monlau, 59 07198 Son Ferriol- 689671167- cpsonferriol.net/apima- apimacpsf@gmail.com iol.net/apima@cpsonferriol.net 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: La responsable de tractament és APIMA CEIP SON FERRIOL, amb domicili al C/Margalida Monlau, 59, 07198 

Palma, I. Balears telèfon 689671167 i apimacpsf@gmail.com. Podeu sol·licitar-nos l’accés, la seva rectificació o supressió, la limitació o oposició del seu 
tractament. Per això ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI, a la seu social esmenada. 
La finalitat del tractament és la gestió i desenvolupament de les activitats organitzades per l’APIMA CEIP Son Ferriol i els seus col·laboradors (empreses i 
entitats organitzadores d’activitats com Dicdrac S.L.O, Bàsquet Pla, Robotix Mallorca, Escola de Dansa Carme Garcia i, si escau, a altres tercers per 
obligació legal. 
 

 
 

 

Dades familiars 

Llinatges i nom del pare  DNI  

Llinatges i nom de la mare  DNI  

Llinatges i nom de l’infant 

Nom del pare i/o de la mare   
 

 Edat  Curs  Grup  

Llinatges i nom de l’infant 
 

 Edat  Curs  Grup  

Llinatges i nom de l’infant 
 

 Edat  Curs  Grup  

Adreça  

Codi postal  Població  

Telfs. de contacte    Autoritzam a l’APiMA a enviar-
nos informació a través de 
SMS i/o de correu electrònic:  Correu electrònic 1  

Correu electrònic 2  SI [   ]   NO [    ] 

 

 
 
L’import de la quota és de 28 EUR per família (no per cada infant) tot el curs acadèmic. No es 
tornarà cap quantitat abonada en concepte de quota de soci encara que causi baixa durant 
el curs. 
 
El pagament es pot fer en efectiu els dies d’inscripció assenyalats o fent un ingrés (indicant 
clarament els llinatges de la família associada) al compte de “CAJAMAR CAJA RURAL”: 

 
 

IBAN ES90 3058 4514 5727 2000 8168 
 
 

En cas de fer el pagament a través d’ingrés bancari cal acompanyar la butlleta d’una còpia del 
justificant de l’ingrés. S’ha de lliurar la documentació a la secretaria de l’APiMA per tal 
d’aconseguir el carnet de soci actualitzat. 
 
Per a fer la renovació del carnet serà imprescindible aportar, al moment de fer la inscripció, el 
carnet de soci del curs anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Número Soci 
Assignat 

 

 

Butlleta d’inscripció a l’APiMA 

2019-2020 
 
 


