
AFI Entença – Quota Anual 
 
Tal i com vam aprovar en la darrera assemblea, per tal de ser membre de l’AFI s’ha d’aportar una quota 
anual de 50€. Aquesta quota et permet ser membre de l’AFI amb els següents drets: 
 

● Tenir dret a vot a les assemblees del AFI 
● Poder participar dels espais de decisió de l’AFI (comissions, assemblea) 
● Preus reduïts a les activitats organitzades des de l’AFI (Casal Estiu, Extraescolars,...) 

 
La quota establerta és de 50€ anuals per família. El cobrament de la quota es farà a través de una 
domici- liació bancària. Per tal de fer el cobrament de la quota necessitem que ens feu arribar les 
següents dades: 
 
Nom de l’Infant de l’Escola Entença:  ………………………………………………………………………… 
 
Curs de l’Infant de l’Escola Entença:  ………………………………………………………………………… 
 
Titular del Compte:   ……………………………………………………………………………………………. 

 
Email Titular del Compte:   ……………………………………………………………………………………. 
 
Telèfon Titular del Compte:   ………………………………………………………………………………….. 
 
Nom Banc o Caixa:   …………………………………………………………………………………………… 
 
Número de Compte (IBAN 24 xifres):   0034………………………………………………………………… 
 
 
Autorització relativa ús d’imatge  Jo   ……………………………………………  com a pare/mare/tutor 

del menor    ……………………………………………  autoritzo a l'AFI de l'Escola Entença, a través de les 

famílies voluntàries de la Comissió Audiovisual, a realitzar un registre audiovisual de les activitats que es duran a 

terme en el recinte de l'escola duran el curs 2019/2020 per a la realització d'un vídeo documental amb imatges 

de les activitats quotidianes de l'activitat dels infants i les seves famílies. L'AFI es compromet al fet que la 

utilització d'aquestes imatges en cap cas suposarà un perjudici a l'honra i intimitat del menor, ni serà contrària 

als interessos dels menors, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica 

del menor. L'AFI es compro- met, a més, a no fer difusió del material a través de xarxes socials. Tot el material 

serà de difusió exclusiva per a la comunitat de l'Escola. Qui signa es compromet també a no difondre el material 

a través de xarxes socials. De confor- mitat amb la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, 

aquestes dades seran incorporades al fitxer audiovisual de l'AFI titularitat de l'entitat Associació de Famílies de 

l'Escola Entença per a donar validesa a la present autorització. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició establerts en aquesta llei a través de la següent adreça de mail 

afiescolaentenca@gmail.com 
 
 
⃝  Accepto que l’associació AFI Escola Entença em giri un rebut de 50€* al compte especificat anteriorment. 

 
  
                            Firma Tutor Legal 
 
 
 

A Barcelona, ............  de ............  del ............. 
 
En compliment dels Articles 5 i 6 establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, i el Reglament 1720/2007 de 21 de desembre, l’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 


