
 
 

 
 
 

INSCRIPCIÓ COM A SOCI/A DE L’AFA DE L’ESCOLA MARTA MATA  
 
Us donem la Benvinguda a l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) de l’Escola 
Marta Mata. 
 
Volem participar en l’educació de les nostres filles i fills.  Per això, pensem que és 
imprescindible establir un diàleg obert i continu amb l’escola, i ser partícips 
d’aquesta etapa.  
 
El nostre afany és promoure els mecanismes, activitats i serveis que acompanyin 
en el creixement educatiu dels nostres infants. 
 
També us volem oferir el correu electrònic afa@escolamartamata.cat on 
intentarem respondre els vostres dubtes/inquietuds, o com a mínim que pugui 
ser un primer lloc on comentar el que considereu adient.  
 
Aquest curs la quota de l’AFA continuarà essent de 25€ (per família/curs), el 
pagament es pot fer a través d’ingrés o transferència bancària i també en efectiu 
a la sala de l’AFA de l’escola. 
 
Perquè ens importa l’educació dels nostres fills i filles, perquè l’educació no 
depèn només del professorat, perquè les famílies també formem part de la 
comunitat educativa escolar amb qui treballem colze a colze, perquè els 
assumptes de l’escola també són els nostres assumptes... 
Us convidem a participar en qualsevol de les comissions i activitats que des de 
l'AFA o des de l'Escola es proposin. ETS IMPORTANT!!! 
 
 
*Si ja ets soci del curs anterior, i tenim totes les teves dades, només hauràs 
d’abonar la quota anual. 
Al fer el pagament, recordeu posar en el concepte: QUOTA +  nom de l’infant i el 
curs. També cal fer-nos arribar, si és possible, el comprovant bancari.  
 
 
Junta AFA Escola Marta Mata 
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INSCRIPCIÓ COM A SOCI/A DE L’AFA DE L’ESCOLA MARTA MATA  
 

 NOM I COGNOMS ALUMNE CURS I GRUP 
(p.ex: 2n-A) 

1.   

2.   

3.   

 
 NOM I COGNOMS TUTORS/ES LEGALS TELF. contacte 

1.   

2.   

3.   

 

Adreça: 

Municipi: CP:  

Correu electrònic: 

 
 
AUTORITZACIONS: 
 
Jo, (Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal) ......................................... 

.................................................................. amb DNI/NIE ..........................  

AUTORITZO: 

a) A l’AFA de l’escola Marta Mata, durant l’escolaritat del meu fill/a, a fer un ús 
coherent i responsable de la imatge del menor així com de terceres persones.  

SÍ     �  NO     � 
 

b) A fer ús del correu electrònic per comunicar-me informacions  de les activitats 
d'aquesta associació (assemblea i reunions, activitats extraescolars, festes, colla 
gegantera, etc.....). 

SÍ    �   NO     � 
 

Barberà del Vallès, a ______ de _______________________ de 20____ 
 

 

 

 

SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR/A  

 
 
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que 
les dades contingudes en aquest imprès, així com la documentació aportada, s'inclouran en un fitxer creat per a 
la gestió de l’AFA. En facilitar el vostre telèfon o la vostra adreça de correu electrònic consentiu expressament 
la comunicació, per aquests mitjans, d'informació relacionada amb aquesta sol·licitud. Podeu exercir els vostres 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del vostre DNI o de 
qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a la secretaria de l’AFA, a l'adreça següent: carrer de la Torre 
Esteper, núm. 1, 08210 Vallès. 

  



 
 
DADES DE PAGAMENT AFA ESCOLA MARTA MATA (2016/2017) 
 
Entitat:    Banc de Sabadell – Barberà del V. 
   0081-0042-37-0001543555 
Concepte:    Quota + Nom i cognoms infant i curs 
Quantitat:  25€ 
 
El pagament es pot fer a través d’ingrés o transferència bancària i també en 
efectiu a la sala de l’AFA de l’escola. 
 
 
AUTORITZACIÓ PER DOMICILIAR QUOTA AFA  
 

Jo, (Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal) ......................................... 
..................................................................amb DNI/NIE ........................... 
Pare/ mare/ tutor de l’alumne ……………………………………................autoritzo a l’AFA 
de l’escola Marta Mata a domiciliar la quota de l’associació anual durant tota 
l’escolaritat de l’infant al centre. Així mateix em comprometo a comunicar a l’AFA 
els possibles canvis de compte bancari que puguin sorgir i a fer-me càrrec de les 
despeses que es puguin generar en el cas de rebuts retornats.  

 
Com a part dels seus drets el deutor està legitimat al reemborsament per la seva 
entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La 
sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que 
segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu tenir informació addicional sobre 
els seus drets a la seva entitat financera. 
 
NOM DEL DEUTOR ………………………………………………………………………………………………….. 

DIRECCIÓ DEL DEUTOR……………………………………………………………………….…………………. 

POBLACIO I CP DEL DEUTOR ….......……………………………………………………………………….. 

SWIFT –BIC ………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN NUMERO DE COMPTE …………………………………………………………………………………….. 

SIGNATURA :  

 
 
 
 
 
PAGAMENT RECURRENT  - X ( domiciliació durant tota la escolaritat de l’infant a 
l’escola Marta Mata ):  
IDENTIFICACIÓ DEL CREDITOR 
NOM DEL CREDITOR :   AFA ESCOLA MATA MATA   
DIRECCIÓ:  CARRER DE LA TORRE ESTEPER,1 
CP/ POBLACIÓ PROVÍNCIA /:  08210 BARBERÀ DEL VALLÈS / BARCELONA 
 


	SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR/A

