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BUTLLETA ALTA SOCI AFA - CURS 2019-2020 

Benvolgudes famílies,  

Des de l’AFA (Associació de famílies de la llar d’infants) volem donar-vos la benvinguda en aquesta nova etapa 
que comencem i invitar-vos a participar fent-vos socis.  

Amb la vostra col·laboració aportem diners en millores per la llar que reverteixen directament en el benestar 
dels nostres fills, com poden ser: mobiliari, material per les aules i pel pati, etc. També organitzem les festes de 
la Castanyada, Carnaval, Mercat de Sant Jordi i la festa de final de curs. Ser membre de l’AFA no implica ni 
suposa mai una obligació per cap pare ni mare doncs cadascú col·labora segons la seva disponibilitat. Amb el 
carnet de soci es disposa de descomptes en alguns establiments de Cambrils i amb avantatges i descomptes en 
els actes organitzats per l’AFA.  

ALUMNES: 

NOM   COGNOMS  CURS 

   

   
 

Forma de pagament: 

QUOTA ANUAL: 20 € PER UNITAT FAMILIAR 

Ingrés bancari o transferència al compte del BBVA 

NUMERO COMPTE: ES21 0182 4206 0102 0155 9932 (NOM de L’ALUMNE) 

S’ha de retornar aquesta butlleta emplenada conjuntament amb el comprovant de pagament de 
l’AFA 

  AUTORITZO l’AFA a facilitar la publicació de fotos i vídeos de les persones anteriorment relacionades per a difondre els actes i les 
activitats que es realitzin durant el curs, ja sigui a través de mitjans de difusió impresos o digitals, presents o futurs, propis o de tercers.  

  AUTORITZO l’AFA a intercanviar informació amb l’Escola que sigui estrictament necessària per verificar la matriculació dels alumnes i 
per donar compliment a les funcions legalment o estatutàriament assignades. 

  AUTORITZO l’AFA a utilitzar qualsevol dels mitjans facilitats per a establir comunicació (telèfon i/o correu-e) a través dels diferents 
canals que aquests permetin (ex. SMS, WhatsApp,..), així com l’allotjament dels fitxers en servidors que puguin estar allotjats fora de la 
Unió Europea (ex. Google Drive). 

  DECLARO que en cas de no signar aquesta butlleta tots els adults relacionats, el/la sota signant compta amb l’autorització del titular 
de les dades personals per a la seva comunicació. 

DATA: ____/____/____ 

NOM: NOM: 

COGNOMS: COGNOMS: 

 Mare  Pare  Tutor  Mare  Pare  Tutor 

TELÈFONS: TELÈFONS: 

CORREU-E: CORREU-E: 

SIGNATURA: SIGNATURA: 
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