
   

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ/ RENOVACIÓ FAMÍLIA SÒCIA 
DE L’AFA 

CURS 2022-2023 
(COMPLIMENTAR AMB MAJÚSCULES) 

 

Associar-se a l’Associació de Famílies de l’Escola, té molts avantatges: 

 

Descomptes en els Casals. 

Descomptes en l'Acollida. 

Matrícula d’extraescolars 

Descomptes en els menús en les festes que organitza l'AFA 

Fer possible totes les accions o activitats que organitza l'AFA, de les 

que gaudeixen tots els nens i nenes de l'escola :) 

 

L'import de la quota de l'AFA és de 25 Euros / any per família. 

Hi ha dues maneres de fer l’alta com a família sòcia: 

1) Fer el pagament a través de Dinantia (app que proporciona l’escola) 

2) Fer el pagament de la quota de família sòcia per transferència bancària: 

ES18-0081-0058-8500-0154-7855 (Banc Sabadell). 

Com a concepte s’ha d’incloure Quota AFA i els cognoms de la família. 

 

En ambdós casos s'ha d'omplir aquest formulari que podeu entregar al despatx de l’AFA o a 

secretaria. També el podeu enviar per correu electrònic degudament cumplimentat a l’adreça 

afa@afapegaso.org 

 

DADES DE LA MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL 
 
Nom i cognoms de la mare o tutora 
 
Mail de la mare o tutora 
 
Telèfon de la mare o tutora 
 
Nom i cognoms del pare o tutor 
 
Mail del pare o tutor 
 
Telèfon del pare o tutor 

NOM I COGNOMS DELS INFANTS  I CURS 

 

 

 

 



   

 
 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
L’AFA està treballant per adaptar-se al Reglament 2016/679, de la Unió Europea, sobre 

protecció de les dades personals. A la pàgina web trobareu tota la informació sobre la nostra 

política de protecció de dades. 

L’AFA és la responsable de les dades que obté de les persones associades. Podeu exercir els 

vostres drets a través del correu electrònic afa@afapegaso.org o per correu ordinari. 

L’AFA no comercialitza de cap manera les dades que recull. Únicament les fa servir per 

a les activitats pròpies. 

Per facilitar que gaudiu dels avantatges que comporta la condició de soci/sòcia de l’AFA 

en l’ús dels serveis que gestionem, cal que ens autoritzeu a cedir les dades essencials a 

les empreses que els presten: servei d’acollida, activitats extraescolars, casals. 

En cas contrari, aquestes empreses no tindran coneixement que sou membres de l’AFA. 

Nosaltres no autoritzarem a aquestes empreses que en facin cap altre ús ni que les 

tornin a cedir. 

SÍ/NO autoritzo l’AFA perquè cedeixi a les empreses que presten el servei d’acollida, 

casals i extraescolars les dades imprescindibles per a què em puguin identificar com a 

membre de l’associació. 

 

 

Signatura de mare i pare, o 

tutors legals en el seu cas 

Lloc i Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

RECOLLIDA D’IMATGES 
 

L’AFA realitza al llarg de l’any diferents activitats de les quals voldrem fer difusió i lliurar 

a les famílies el resum de les actuacions, tallers, etc… que s’hagin portat a terme. Per 

tal de poder realitzar aquesta difusió a través de les diferents xarxes socials, l’AFA us 

sol·licita el consentiment per a la recollida i tractament de les imatges dels vostres 

fills/filles en les diferents activitats organitzades i la seva posterior utilització de la 

imatge per a la difusió d’activitats de l’AFA en diferents mitjans: memòria anual, DVD, 

àlbums de fotos, portal web, xarxes socials… 

També és possible que durant la presa d’imatges de les activitats es pugui captar de 

forma accesòria la vostra imatge o la de tercers que us acompanyin a l’acte, en cas que 

no hi desitgeu aparèixer us preguem que ho feu saber al personal encarregat 

d’organitzar l’activitat per tal que ho tingui en compte. 

 

 

SÍ / NO autoritzo l’AFA a la captació d’imatges amb les finalitats esmentades 

 

 

 

 

Signatura de mare i pare, o tutors legals en el seu cas 

 

Lloc i Data 


