
Carrer Major 109, 08755 Castellbisbal 
afa@ielesvinyes.net 

INSCRIPCIÓ SOCI CURS 21-22: AFA IELES VINYES 

Dades de les persones sol·licitants 

Nom i cognoms 

Relació Mare Pare Tutor/a legal DNI 

Adreça 

Codi Postal Població 

Telèfon contacte Telèfon 2 

Correu electrònic 

Nom i cognoms 

Relació Mare Pare Tutor/a legal DNI 

Adreça 

Codi Postal Població 

Telèfon contacte Telèfon 2 

Correu electrònic 

Dades de l’alumne/s 

Nom i cognoms Curs 

Nom i cognoms Curs 

Nom i cognoms Curs 

Podeu formalitzar la inscripció de socis de l’AFA: 
• Opció 1: PREFERIBLEMENT a través del formulari online que trobareu a la web de l’AFA: link
• Opció 2: omplint aquest full d’alta de soci: cal que l’envieu per correu electrònic a la nostra adreça electrònica: 

afa@ielesvinyes.net, junt amb el comprovant d’ingrés de la quota (ens serveix escanejat, una fotografia, un pdf etc.) de 25€
per família. 

FORMES DE PAGAMENT: 
• Opció 1: Transferència bancària:

Banc Sabadell IBAN.: ES82 0081 0079 7000 0117 6721  
Indicar com a concepte:  SOCI - NOM ALUMNE– CURS QUE FARÀ 

• Opció 2: Caixer Banc Sabadell:

INSTRUCCIONS 

Amb targeta Posar targeta i seguir les següents instruccions del caixer: 
Más operaciones / Pago a terceros / Introduir PIN targeta 
Código entidad: 6374 
Cuota 25€ 
Indicar concepte: NOM ALUMNE– CURS QUE FARÀ 

Efectiu Seguir les següents instruccions del caixer: 
Ingresar billetes: 25€ 
Nº cuenta: ES82 0081 0079 7000 0117 6721 
Concepto: SOCI-NOM ALUMNE– CURS QUE FARÀ 

No oblideu signar al dors d’aquest formulari 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCZb2sh-Z0VM1aaL2ajTLylLy5T_l4hGtZ7hqyaV9AYAjSOg/viewform
mailto:afa@ielesvinyes.net


Carrer Major 109, 08755 Castellbisbal 
afa@ielesvinyes.net 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
A. RESPONSABLE:

• AFA IE LES VINYES, (G65378440)
• CARRER MAJOR, 109 (08755 Castellbisbal )
• afa@ielesvinyes.net

B. FINALITATS:
• Gestió 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, activitats extraescolars...).
• Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.
• Organitzar activitats formatives i soci-culturals.
• Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i

esdeveniments organitzats per l’AFA.
C. LEGITIMACIÓ:

• Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.
• Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.

D. DESTINATARIS:
• Administració pública.
• Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.
• Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.

E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant l'acord de permanència a l’AFA.
• Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin

de conservar per atendre possibles responsabilitats.
• Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a

la finalitat de promoció per la qual van ser publicades.
F. DRETS:

• Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, 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).

☐ AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DEL MENOR

NOM I COGNOMS / DNI (Pare/Mare/Tutor): 

SIGNATURA 

DATA 
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