
 

Inscrita en el registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 434 NIF: G58992629 
 

________________, a ___ de _________ de 20___ 
 
 
Els sotasignats DECLAREM : 
 
Que coneixem i compartim l’objecte social de la Fundació Cultural Privada Escola Pia P. Joan Profitós, que 
és el de donar suport i millorar la qualitat educativa del nostre país i en concret del projecte escolapi. 
 
Que coneixem i estem d’acord amb els programes que aquesta Fundació duu a terme: 
 

� Ofereix a les Institucions escolars de l’Escola Pia de Catalunya els recursos necessaris per a 
dur a terme el seu projecte educatiu 

 
� Especialment permet millores en: 

 
• El material i instrumental didàctic 
• Els espais i equipaments 
• La formació permanent del personal docent i no docent 
• Activitats específiques de caràcter educatiu per als alumnes i docents 
• Els serveis oferts a la comunitat educativa 

 
� Ofereix, quan cal, beques o ajudes diverses 

 
� Organitza i col·labora anualment en diferents premis per afavorir la creativitat i la investigació 

 
Que sabem que, segons la normativa vigent, la Fundació es nodreix d’aportacions voluntàries, sense les 
quals no podria dur a terme els seus fins socials. 
 
 
MANIFESTEM : 
 
La voluntat de realitzar aportacions a la Fundació Cultural P. Joan Profitós, amb caràcter voluntari i en 
funció de les necessitats i prioritats que en determini el Patronat.  
 

 

En/na __________________________________ 

_________ amb NIF ______________ i domicili a 

_____________________________, al carrer 

_____________________________________, 

núm. _______ i Codi Postal ___________. 

 

En/na __________________________________ 

_________ amb NIF ______________ i domicili a 

_____________________________, al carrer 

_____________________________________, 

núm. _______ i Codi Postal ___________. 

Signatura: 
 
 
 
 

Signatura: 

 
 
El responsable del tractament de les vostres dades és la Fundació Cultural Privada Escola Pia Pare Joan Profitós. Tractem les vostres 
dades amb la finalitat de gestionar el vostre donatiu i d’informar-vos sobre les nostres activitats. Teniu dret a accedir a les vostres 
dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, la portabilitat i no ser sotmès/a a 
decisions basades exclusivament en tractaments automatitzats, com també revocar aquest consentiment. Podeu ampliar aquesta 
informació dirigint-vos a escolapia@escolapia.cat. 
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