
Associació Famílies Infants Escola Entença–Quota Anual 
 
Associació i Quota 
 
Per ser membre de l’Associació de Famílies de l’Escola Entença s’ha d’aportar una quota anual de 50€ per família.  
 
Aquesta quota us permet ser membres de l’AFI amb els següents drets: 
 

● Tenir dret a vot en les assemblees i decisions de l’AFI. 
● Participar dels espais de treball i organització de l’AFI (comissions, assemblea, etc). 
● Preus reduïts en les activitats organitzades per l’AFI (Casal Estiu, activitats extraescolars, formació per a 

famílies, etc.) 
 
El cobrament de la quota es farà a través d’una domiciliació bancària durant el mes de setembre. Per tal de fer el 
cobrament de la quota necessitem les següents dades: 
 
Nom Banc o Caixa: _________________________________________________________________________ 
 
Número de Compte (IBAN):___________________________________________________________________ 
 
Nom i cognoms del titular del compte:___________________________________________________________ 
 
E-mail dels pares/mares/tutors legals de l’infant: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Telèfon mòbil dels pares/mares/tutors legals de l’infant: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Nom i cognoms de l’infant: ___________________________________________________________________ 
 
Professió/Habilitats dels pares/mares/tutors legals de l’infant:________________________________________________ 
 
Acceptem que l’associació AFI Escola Entença ens giri un rebut de 50€* al compte especificat anteriorment. 
 
 
Rebre informació 
 
Si no us voleu associar, però voleu estar al dia de les activitats i informacions que enviem a totes les famílies, deixeu-nos 
els vostres correus electrònics: _____________________________________________________________________ 
 
Gestió de l’espai de migdia i menjador  
 
La gestió i contractació de l’empresa de catèring, monitoratge i coordinació de l’espai de migdia i menjador es gestiona 
directament per part l’AFI des del curs 2017-2018. 
 
Per a la contractació d’una figura de coordinació d’aquest espai que ens permeti millorar el servei ofertat fins ara, es 
sol·licita a totes les famílies una aportació voluntària (però molt necessària) de 15€ anuals pel curs 2018-2019. 
 
Acceptem que l’associació AFI Escola Entença ens giri un rebut de 15€* al compte especificat anteriorment. 
 
Per poder fer una previsió dels infants que faran ús de l’espai de migdia i menjador, us demanem que indiqueu si 
preveieu que el vostre infant en farà ús: 
 
 Molt probablement SI 
 
 
Firma Tutor Legal 
 
 
 
A Barcelona, ............ de ............ del ............. 
 
En compliment de la nova normativa europea de Protecció de Dades en vigor des del 25 de maig de 2018, t’informem 



que, les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer propietat de AFI Escola Entença amb la finalitat de prestar 
els serveis sol·licitats.  
 
* En cas de que el rebut sigui retornat, la família serà la responsable de cobrir les despeses bancàries 


