Associació de Familiars d’Alumnes
del centre educatiu Can Manent
C/ Arquitecte Gaudí, 25 08440 CARDED
www.afacanmanent.cat
afacanmanent@gmail.com

SOL·LICITUD D’INGRÉS A L’AFA DE L’ ESCOLA CAN MANENT. CURS_____________

Omplir i signar els 3 fulls. Lliurar al tutor/a abans del 15 d’octubre.
Aquestes dades es man=ndran ﬁns a la ﬁ de l'escolarització al CEIP Can Manent. En cas que es produeixi qualsevol
modiﬁcació, caldrà tornar a omplir aquest formulari.

Dades Familiars
Tutor 1
Nom:___________________________________________________DNI__________________Tel:_________________
Correu electrònic:__________________________________________________________________________________
Domicili:__________________________________________________Localitat________________________________
Altres telèfons de contacte:__________________________________________________________________________
Tutor 2
Nom:___________________________________________________DNI__________________Tel:_________________
Correu electrònic:__________________________________________________________________________________
Domicili:__________________________________________________Localitat________________________________
Altres telèfons de contacte:__________________________________________________________________________
Nombre de ﬁlls al centre _________
Nom i Cognoms ______________________________________________________Curs_________________________
Nom i Cognoms ______________________________________________________Curs_________________________
Nom i Cognoms ______________________________________________________Curs_________________________

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.
Data I localitat de la signatura

Signatura,
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ORDRE DOMICILIACIÓ BANCARIA (SEPA)
La quota anual de l’AFA és de 30 euros/família que es cobren durant el primer trimestre del curs escolar mitjançant
domiciliació bancària. En cas d'impagament de la quota, no s'adquirirà la condició de soci del AFA i, per tant, no es
podrà gaudir dels serveis associats.

Concepte ordre de domiciliació : QUOTA ANUAL AFA CAN MANENT
NIF del Creditor : G-64656333
Nom del Creditor : AFA CAN MANENT
Adreça : C/Arquitecte Gaudí, 25, 08440, Cardedeu
Codi Postal/població/Província: 08440 – CARDEDEU
Pais: ESPANYA
Telèfon/ Adreça Correu electrònic: afacanmanent@gmail.com

Tots els camps ha de ser complimentats obligatòriament.
Nom deutor: _____________________________________________________________________________________
NIF: ____________________________________________________________________________________________
Adreça : _________________________________________________________________________________________
Codi postal/Població/Província/ Pais : _________________________________________________________________
Telèfon / correu electrònic: _____________________________//___________________________________________
SwiV/Bic:

Número de Compte –IBAN:
E

S

-

-

-

-

-

Pagament periòdic (quota anual).

Data I localitat de la signatura

Signatura,
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INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
RESPONSABLE:
AFA CAN MANENT, (CIF- G 64656333)
c/ Arquitecte Gaudí, 25 ( 08440 Cardedeu )
secre.afacanmanent@gmail.com

FINALITATS:
Gesdó de l’associació.
Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
Interlocució davant les administracions públiques.
Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres de text, acdvitats
extraescolars…).
• Organitzar acdvitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.
• Organitzar acdvitats formadves i soci-culturals.
• Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les acdvitats i esdeveniments organitzats per l’AFA.
•
•
•
•

LEGITIMACIÓ:
• Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació. Consendment per udlitzar i publicar les imatges.

DESTINATARIS:
• Administració pública.
• Endtats necessàries per a l'execució d’acdvitats.
• Endtats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.
CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant l'acord de permanència a l’AFA
• Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperadu legal s'hagin de conservar per atendre
possibles responsabilitats
• Les imatges es conservaran mentre esdguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la ﬁnalitat de promoció per la
qual van ser publicades.

DRETS:
Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, recdﬁcació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals. On
sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades
(www.agpd.es).

☐ AUTORITZO L’ÚS IMATGES DEL MENOR
Nom i cognoms _______________________________________________ DNI ________________________________
Data I localitat de la signatura
Signatura,

3

