
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AFA (ESCOLA) CURS 2022/23 

ASSOCIACIÓ de FAMÍLIES de l’ALUMNAT de l’ESCOLA GUILLEM ISARN i LLAR D’INFANTS 

ELS BARRUFETS de LA FULIOLA i BOLDÚ  

Benvolgudes famílies,  

Us fem arribar aquesta butlleta per tal de fer efectiva la inscripció com a famílies associades de l’AFA de la nostra 

escola. Només cal presentar una butlleta d’inscripció per família. La quota per famílies associades és de 25€ anuals 

amb la possibilitat de pagament fraccionat, marqueu la vostra opció.  

Pagament únic (període a triar): 
 
Període 1: del 16 al 29 de MAIG de 2022 (25€) 
 
Període 2: del 5 al 18 de SETEMBRE de 2022 
(25€) 

Pagament fraccionat*: (* només en cas de domiciliació 

bancària) 
 
Període 1: primer pagament 25/05/22(15€) 
                  segon pagament 27/06/22 (10€) 
 
Període 2: primer pagament 14/09/22 (15€) 
                  segon pagament 14/11/22 (10€) 

No s'accepten pagaments un cop superada la data indicada. 

Cal retornar la butlleta, així com el justificant bancari al correu de l’AFA: afaguillemisarnbarrufetslfb@gmail.com 

En, Na _________________________________________________________, amb DNI/NIF __________________, 

com a mare/pare/tutor legal del/s: alumne/s,______________________________________(curs)____ 

alumne/s,______________________________________(curs)___alumne/s,________________________________

__ (curs)_____ manifesto la voluntat de ser família associada de l’AFA de l’Escola Guillem Isarn i Llar d’infants Els 

Barrufets de la Fuliola i Boldú i signo la butlleta d’inscripció. E-mail de 

contacte:___________________________Telèfon de contacte: _____________________  

Modalitats de pagament: ingrés o transferència (import íntegre de la quota) o per mitjà de domiciliació bancària (opció 

pagament íntegre i/o fraccionat). Si preferiu fer-ho per mitjà d’ingrés o transferència, ho podeu fer abans dels períodes 

29/05/22 o 18/09/22, al nº de compte de l’AFA, indicant al concepte el cognom/s dels fills/es (Exemple: MARTÍNEZ 

GARCÍA):                                  Nº COMPTE : ES48 2100 0528 5702 00260873  

 

Dades bancàries necessàries (en cas de domiciliació bancària):  

• Nom i cognoms (titular del compte)_________________________________________________ 

• DNI/NIF: ______________________ 

• Direcció: ___________________________________  C.P:____________ Localitat ____________ 

• Nom de l’entitat bancària: __________________________________________ 

• IBAN:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Signatura del pare /mare/ tutor legal        

La Fuliola/Boldú, _______ d ____________________________ de 2022.  

 

 

 

 

mailto:afaguillemisarnbarrufetslfb@gmail.com


 

 

L’AFA és una associació de la que tothom en formem part i és per aquest motiu que us agrairíem que si us interessa 

participar activament en les diferents activitats i formar part de les Comissions de treball ens ho indiquéssiu per a poder 

contactar amb vosaltres a través de l’e-mail:  

SÍ  NO  

PROTECCIÓ DE DADES  

AUTORITZO a l’AFA de l’Escola Guillem Isarn i Llar d’infants Els Barrufets de La Fuliola i Boldú a utilitzar les meves 

dades per a la recepció de les comunicacions lligades a la gestió com a família associada i a les activitats relacionades 

amb l’AFA.  

Signatura del pare /mare/ tutor legal  

 

 

La Fuliola/Boldú, _______ d ____________________________ de 2022.  

Nota: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre (LOPD) us informem 

que les dades que ens faciliteu, tant vostres com les dels vostres fills/es, s’incorporaran a un fitxer creat, gestionat i propietat de 

l’AFA de Escola Guillem Isarn i Llar d’infants Els Barrufets i seran tractades d’acord amb els preceptes de la citada Llei. Garantim 

que aquestes dades són confidencials i d’ús exclusiu de l’AFA de Escola Guillem Isarn i Llar d’Infants els Barrufets de La Fuliola i 

Boldú i que seran utilitzades per a les gestions relatives a totes les activitats pròpies de l’AFA. Us informem també que segons la 

citada Llei, podeu fer ús, en qualsevol moment, del vostre dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades, 

dirigint un escrit a afaguillemisarnbarrufetslfb@gmail.com  

 

 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE  

Donada la possibilitat de realització de fotografies que es puguin penjar en espais de comunicació de l’AFA, us adjuntem 

una autorització per a l’ús de la imatge dels infants que participin en les diferents activitats. Atès que el dret a la pròpia 

imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està 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 als pares, 

mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin visiblement 

identificables.  

En/na ________________________________________, amb DNI/NIF______________, com a mare/pare/tutor legal, 

AUTORITZA que la imatge del meu/meva 

fill/a__________________________________________________________________, pugui/n aparèixer en 

fotografies i vídeos corresponents a activitats vàries organitzades per l’associació i publicades en els espais de 

comunicació.  

SÍ               NO Signatura del pare /mare/ tutor legal  

 

 

La Fuliola/Boldú, _______ d’____________________________ de 2022.  
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