
  

 

  
 

 

 
Benvolgudes famílies,  
 
Juntament amb el document de presentació de l'AFA i les seves comissions trobareu un Formulari 
per formalitzar la inscripció a l 'AFA. Veureu que en un mateix document us demanem diverses 
dades, aquí us en detallem la necessitat.  
 

*Dades personals. Incorporarem les vostres dades al nostre programa de gestió com a 
nous membres de la nostra associació. Això ens permet la gestió dels serveis que us ofereix l'AFA 
(servei d'acollida matinal (SAM), menjador, extraescolars, etc...) i comunicar-vos qualsevol altra 
informació. Per poder gaudir dels serveis de l’AFA és imprescindible lliurar aquest document ja 
que sinó no es podrien facturar aquests serveis. No és obligatori estar associat per poder fer-ne ús, 
però si ho és proporcionar les dades.  

 
*Autorització d'ús d'imatge: Necessitem la vostra autorització per poder penjar fotos dels 

membres de la família als nostres medis digitals (web de l'AFA, Facebook i Twitter). Totes les 
imatges que fem servir han de disposar del vostre consentiment, es faran servir imatges 
individuals o de grup de les activitats que du a terme l'AFA. La voluntat és que siguin sempre fotos 
d’esquena o que no es reconegui els infants. 

 
*Grup de whatsapp de classe: És el medi principal de comunicació de l'AFA amb les 

famílies. Els grups són gestionats pels delegats i delegades de classe i les mateixes famílies de la 
classe. Aquests grups són únicament i exclusiva per temes escolars i no s'acceptaran discussions 
polítiques o d'altres àmbits.  

 
*Fer-se soci de l'AFA: Les tasques de l'AFA son diverses i els seus serveis també. Associant-

vos tindreu dret, entre d'altres, a una reducció del preu d'extraescolars i del servei d'acollida 
matinal. La quota d'associació correspon a un únic pagament anual de 35€.    
 
Us preguem complimenteu el formulari en la seva totalitat. Si no disposem d'un compte bancari 
no podreu gaudir del servei d'acollida matinal o de les extraescolars. Moltes gràcies. 
 

 
Junta Directiva de l'AFA de l'Escola Arc Iris 


