
Cessió del pati de l’escola per a la celebració d’una festa d’aniversari 

Jo, _____________________________amb DNI_____________, pare, mare o responsable de 
l'alumne ________________________________, diposito 150 € a la secretaria de l'AMPA com 
a fiança per disposar del pati de l’escola el dia ___________ i em comprometo a seguir les 
següents normes per tal que em sigui retornada un cop comprovat l'estat del pati: 

1- Que qui celebra la festa és alumne/es de l'escola.  
2- Que per poder reservar el pati s’ha d’estar al dia del pagament de la quota de l’AMPA. 

  3-   Que es convida a tots els alumnes de l'aula. 
  4-   Que si a l'arribar a l'escola hi ha algun desperfecte o es troba l'escola oberta, es 

notificarà, abans de començar, per correu a info@afaanxaneta.cat i a través d’un missatge via 
Whatsapp al responsable de l'AMPA.  

 5-   Que es podrà posar música. 
 6-   Que NO es podran fer ni dinars ni sopars. 
 7-   Que NO es tirarà "confeti" ni d'altres productes difícils de netejar. 
 8-   Que només es farà servir el porxo i el pati (amb la supervisió d'un adult). 
 9-   Que la recollida de claus es farà directament amb el responsable de l'AMPA. 
 10-   Que un cop acabada la festa es deixarà el pati de sorra net, el porxo escombrat i els 

 lavabos nets. L'escombra i recollidor a l'igual que les bosses d'escombraries es portaran 
       de casa i es deixaran les papereres buides. 

   11-   Que com a dipositari de les claus em faig responsable de les mateixes i de fer complir 
 les normes a les famílies presents. 

   12-   Que el lliurament de les claus el faré directament amb el responsable de l'AMPA 
       un cop s'hagi comprovat l’estat del pati el dia després de la festa. 

   13-   Que en cas que hi hagi algun desperfecte, em comprometo a pagar-ne la reparació. 
   14-   Que està prohibit apagar el botó de la caldera que està al pati. 
   15-   Que NO està permès fumar ni entrar animals dins el recinte de l'escola.  

A tal efecte, ho signo a Mataró, el dia___ de_______ del 20__ 

Signat: 

Telèfon de contacte: ________________ 

De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, les dades facilitades seran tractades per l’AFA de l’Escola Anxaneta, amb la 
finalitat de gestionar la seva sol·licitud de reserva del pati de l’escola. Vostè pot exercir els seus 
drets, segons preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, fent arribar la seva sol·licitud per correu postal o de forma presencial a les nostres 
instal·lacions del Carrer Solís, 2 BIS, 08301 – Mataró, o bé, fer arribar la seva petició al correu 
electrònic info@afaanxaneta.cat. 
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