
   

 

           

 

Full d’inscripció a Socis de  
l’AFA Francesc Macià 

 
L’alta a l’associació es formalitzarà amb el pagament de la primera quota i, si no 
s'expressa el contrari, serà vàlida fins a la finalització de l’escolaritat dels alumnes 
vinculats a la família. Si es vol donar de baixa, cal fer-ho explícitament contactant 
amb la junta.  
El pagament de la quota s’ha de fer anualment i en funció del nombre d’alumnes de 
la família, a través de la compra de Llibres o per transferència. En cas de no estar al 
corrent del pagament, els socis no podran accedir als serveis facilitats per l’AFA. 
 
 
Cognoms familiars:  
E-mail de contacte:  
 
Pare/mare/Tutor 1: 
Nom i cognoms:  
Professió:   Mòbil:  
 
Pare/mare/Tutor 2: 
Nom i cognoms:  
Professió:    Mòbil:  
 
Alumne 1:  
Nom i cognoms  Any naixement:  
  
Alumne 2:  
Nom i cognoms  Any naixement:  
  
Alumne 3:  
Nom i cognoms  Any naixement:  
 
Col·laboració amb l’AFA: 
Puc participar amb l’AFA aportant els coneixements i habilitats següents: 
 
 
 
 
M’interessa participar amb temes relacionats amb: 
 
 
 

 
Signatura: 
 
 



    
             
                   AFA FRANCESC MACIÀ  

 

            
           AFA FRANCESC MACIÀ 
           C/ Pius XII, 26-28 
           08339 Vilassar de Dalt 
           www.afafrancescmacia.cat 
           info@afafrancescmacia.cat 

 

Benvolgudes famílies, 
 

A continuació us detallarem les polítiques de protecció de dades i imatge de l’AFA FRANCESC 
MACIÀ. Preguem les llegiu detingudament ja que és legalment necessari que signeu a la quadrícula 

final. 
 

POLÍTICA DE DRETS D’IMATGE AFA FRANCESC MACIÀ  

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el 
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (ara millorada per el nou Reglament Europeu sobre Protecció de Dades Personals i de imatge n.679/2016, 
també conegut com a "RGPD"), L’AFA FRANCESC MACIÀ (en endavant AFA FM) sol·licita el teu consentiment per 
publicar fotografies i vídeos on apareguis tu i els teus fills corresponents a les nostres activitats i serveis, i que 
s’exposin públicament a la pàgina web de l’AFA FM, xarxes socials de l’AFA FM, revistes o altres publicacions 
internes o de tercers, així com a reproduir-los públicament per a la promoció de les activitats i serveis de la nostra 
associació. 

Les activitats poden ser les següents: 

● Activitats extraescolars i casals gestionats per l’AFA FM a través de Naïfar o altres entitats.  

● Activitats realitzades conjuntament amb l’Escola Francesc Macià i altres entitats col·laboradores com 

Naïfar, Ajuntament Vilassar de Dalt, Biblioteca Can Manyer, etc., com ara tallers, jornades portes obertes, 

etc.  

● Activitats i tallers lúdico-educatius realitzats per l’AFA FM relacionats amb els projectes que du a terme 

(hora del conte, gimcanes, tallers, concursos, jornades de treball per al Projecte Patis o altres realitzats a 

l’Escola, etc.) 

● Projectes solidaris promoguts per l’AFA FM o conjuntament amb l’Escola Francesc Macià, Naïfar o 

entitats col·laboradores.  

● Festa de benvinguda. 

● Festa de final de curs. 

● Carnestoltes intern o de Vilassar de Dalt o allà on s’inscrigui la comparsa. 

● Muntatges de fotos o vídeos de recull d’activitats de l’AFA FM com a presentació o per difusió de les 

nostres activitats i serveis 

● Tallers, activitats  i xerrades per pares.   

● Foto d’aula que realitza i coordina l’AFA Francesc Macià cada any i es comparteixi amb la resta del grup 

de classe. 

 

 

Aquest consentiment s’atorga des del mateix moment de la signatura d’aquest document i és vàlid mentre se sigui 

soci de l'AFA Francesc Macià i per tota la vida de l’alumne/a a l'escola Francesc Macià, bo i tenint en compte el dret 

a rectificació o revocació.   

 

Et recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la llei pots dirigir-te 
mitjançant comunicació escrita a L’AFA FM, Ref. Protecció de dades, carrer Pius XII, 26 08339 Vilassar de Dalt o bé 

per correu electrònic a info@afafrancescmacia.cat. 
 

AUTORITZACIÓ DE GESTIÓ DE DADES PERSONALS AFA FRANCESC MACIÀ  

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, i el nou Reglament Europeu sobre Protecció de Dades Personals 679/2016, també conegut com “RGPD”, us 
informem que, quan ens contacteu a través del web, del formulari d’inscripció o a través dels diferents formularis de què 
disposem, les vostres dades personals s’incorporaran al Fitxer de dades personals de l’AFA ESCOLA FRANCESC 
MACIÀ (en endavant, AFA FM). Aquestes dades es recolliran i tractaran amb l’única finalitat de gestionar les activitats 

organitzades i els serveis que oferim des de l’AFA FM en benefici dels socis d’aquesta Associació i l’Escola Francesc 
Macià. Aquestes dades seran compartides amb altres institucions per a la gestió de les activitats única i exclusivament 
quan es realitzin conjuntament i servirà només per informar i gestionar les activitats conjuntes que duem a terme o els 
serveis que contractem. 

mailto:info@afafrancescmacia.cat


                                                                                                                                   
           
    AFA FRANCESC MACIÀ  

           AFA FRANCESC MACIÀ 
           C/ Pius XII, 26-28 
           08339 Vilassar de Dalt 
           www.afafrancescmacia.cat 
           info@afafrancescmacia.cat 
 

 

L’AFA FM és el titular del Fitxer, inscrit al Registre de Fitxers de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Podeu 

exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comuniqueu per escrit a la nostra adreça de correu 
info@afafrancescmacia.cat o bé si ens escriviu a la següent adreça: Carrer Pius XII, 26, 08339 Vilassar de Dalt. Us 
garantim la confidencialitat de les dades personals, per la qual cosa nosaltres, com a titulars i responsables del fitxer 
automatitzat, assegurem que disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció 
dels nostres sistemes d’informació, així com de les dades i informació dels usuaris que ens les faciliten. 

Doneu el consentiment inequívoc i exprés perquè puguem tractar les vostres dades personals segons les finalitats i 
serveis descrits. Així mateix, els usuaris que ens faciliten les dades personals accepten que les pugui utilitzar l’AFA FM 
amb finalitats informatives dels nostres serveis i activitats així com per facilitar als destinataris que calgui per prestar els 
serveis sol·licitats i enviar la informació promocional desitjada. 

 
Aquest consentiment s’atorga des del mateix moment de la signatura d’aquest document i és vàlid mentre se sigui 

soci de l'AFA Francesc Macià i per tota la vida de l’alumne/a a l'escola Francesc Macià, bo i tenint en compte el dret 

a rectificació o revocació.   

Et recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la llei pots dirigir-te 
mitjançant comunicació escrita a L’AFA FM, Ref. Protecció de dades, carrer Pius XII, 26 08339 Vilassar de Dalt o bé 

per correu electrònic a info@afafrancescmacia.cat. 

 

 

 

Ompliu el nom de l’alumne/a, indiqueu el vostre nom i cognom i DNI/NIE o passaport, i, signeu les 
polítiques de l’AFA FRANCESC MACIÀ on correspongui en la quadrícula següent:  

 
NOTA RESPECTE LA FOTO D’AULA: 
 
Tant si sou socis com si no ho sou, és important que sabeu que, si signeu que “no autoritzeu” en la foto 
d’aula, els vostres fills no podran sortir a la foto d’aula i, per tant, no es faran la foto anual amb els seus 
companys. Pel que fa a la foto: 
 
• La foto d’aula queda inclosa en la quota de soci de l'AFA FM, s’en rebrà una còpia en finalitzar el curs.  
• Per ulteriors còpies, tant socis com no socis, podran dirigir-se a la copisteria i adquirir les còpies que es 
desitgi.  
 
 
 

Nom i cognom de l’alumne/a  

Nom i cognom del 
pare/mare o tutor legal de 
l’alumne/a 

 

DNI, NIE o passaport del 
pare/mare/tutor legal:  

 

 

 

  
Política de 

protecció de 
dades 

 
Política de 

drets 
d’imatge 

 
Fotografia 

d’Aula 

 
SIGNATURA 

 
COMENTARIS 

 

 
AFA 

FRANCESC 
MACIÀ 

 
 
          

              Sí autoritzo 
 

           No autoritzo 

 
 
       

         Sí autoritzo 
 

          No autoritzo 

 
 
       

          Sí autoritzo 
 

          No autoritzo 

 
 

 
 
Heu de marcar  
tots els camps i 
signar.  
 

 

Vilassar de Dalt, 27 de juny del 2019 
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