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Sol·licitud d’ingrés com a família associada a l’AFA de l’escola Can Manent

Dades Familiars

Cognoms i nom (del pare/mare/tutor legal): ...........................................................................

...................................................................................................D.N.I.:.....................................

Domicili:.....................................................................................Localitat:................................

Telèfon: ........................................ Altres telèfons de contacte:..............................................

Correu electrònic: ....................................................................................................................

Nom del Pare: ........................................................................ Professió:................................

Nom de la mare: .................................................................... Professió:................................

Nombre de fills al centre:...................................................

Nom i cursos dels infants:.................................................. ........................................................

Data d’alta: ....................................................... (a moplir per l’AFA)

Núm. De soci/sòcia: ......................................... (a omplir per l’AFA)

Dades bancàries (IBAN):

Nom del titular: ...........................................................................................................................

Codi País Entitat Oficina Dígit

Control

Núm. de compte

El soci/sòcia titular el compte
(signatura)

La quota anual de l’AFA és de 30 euros/família i serà carregada al compte indicat. Igualment, tots els
pagaments d’activitats extraescolars, acollides, etc, es carregaran al mateix número de compte.

La quota de l’AFA es prorrogarà automàticament mentre hi hagi un fill escolaritzat al centre, o mentre no hi
hagi cap notificació en contra.
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AUTORITZACIONS

Autorització de l’ús del servei d’acollida
(És important que empleneu aquesta autorització encara que el vostre fill/a no sigui usuari/ària habitual del
servei d’acollida, per tal que es pugui fer servir en el cas de necessitat puntual)

Jo.........................................................................................................amb D.N.I......................................
com a pare, mare/tutor/a del/s infant/s .......................................... ......................................................
autoritzo a fer ús del servei d’acollida en qualsevol de les seves modalitats i a que es
realitzi el corresponent cobrament de les quotes amb càrrec a les dades bancàries del
compte anteriorment descrit.

Cardedeu, a .............................d ............................. de 20................

El soci/sòcia de l’AFA i titular del compte
(signatura)

Autorització dels drets d’imatge
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
es demana el consentiment per publicar fotografies on apareguin els vostres fills/es.

Jo.........................................................................................................amb D.N.I......................................
com a pare, mare/tutor/a del/s infant/s .......................................... ......................................................
autoritzo a l’AFA a fer ús en els diversos mitjans informatius i comunicatius de l’AFA (blog,
AFA 2.0, cartells, etc.), de les seves imatges recollides en fotografies, filmacions, etc., fruit
de la seva participació en activitats que l’AFA organitza i/o col·labora.

Cardedeu, a .............................d ............................. de 20................

El soci/sòcia de l’AFA i titular del compte
(signatura)

La informació que voluntàriament ens faciliteu serà recollida en un fitxer del qual n’és responsable
l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Can Manent, que s’acull a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre (protecció de dades de caràcter personal). Podeu consultar, rectificar o cancel·lar les vostres
dades adreçant-vos a l’AFA.


