
 

 

 

 

DOCUMENT D’ADHESIÓ O MODIFICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ  

DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA ORLANDAI 
 
 
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Orlandai té com a funció bàsica treballar 
conjuntament amb la coordinació general i el professorat, en l’educació dels nostres fills i filles i 
promoure la participació de les famílies de l’alumnat en les activitats del centre, tal com estableix el 
Projecte educatiu del centre. 
 
A fi de compartir aquests objectius comuns i poder atendre les necessitats de l’alumnat de manera més 
eficient, a través d’aquest document, els que subscrivim manifestem formalment la nostra voluntat de 
formar part de l’AFA i que coneixem els seus estatuts i normes bàsiques de funcionament. 
 
ALUMNE/A (Nom i cognoms): _________________________________________________ 
Adreça completa:___________________________________________________________ 
Correu electrònic: __________________________________________________________ 
 

Familiar o tutor/a (Nom i cognoms):______________________________________ 
DNI:______________ Signatura: 
 
 
Familiar o tutor/a (Nom i cognoms):______________________________________ 
DNI:______________ Signatura: 
 
 
Familiar o tutor/a (Nom i cognoms):______________________________________ 
DNI:______________ Signatura: 

 
 
Així mateix, autoritzo el càrrec al compte dels rebuts corresponents a les quotes dels conceptes de les 
despeses que formen part dins de l’horari escolar (AFA, sortides, esport escolar), i a les diferents 
activitats organitzades per l’AFA i que detallo a continuació: 
[  ] Mitja pensió [  ] Servei acollida tarda 

      (berenar de P3 a 2n) 
[  ] Extraescolar Taller de les Arts [  ] Esports 

 
Titular del compte (Nom i cognoms):___________________________________________ 
Domicili (adreça, població i codi postal):________________________________________ 
NIF del/de la titular:____________________ 
IBAN:  

                        

BIC (Codi internacional d’identificació bancària en el sistema SWIFT): 

           

Data:__/__/_____ 
Signatura del/de la titular del compte: 
 
 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les vostres dades personals aportades a través d’aquest document seran incorporades als fitxers 
informatius de gestió que són titularitat de l’AFA de l’Escola Orlandai per tal de ser utilitzades en la gestió 
administrativa i de comunicació de l’entitat. 
Us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei 
mitjançant una carta certificada adreçada a l’AFA, carrer de Domínguez i Miralles, núm. 1, 08034 Barcelona. 


