
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LA FLOR DE MAIG DEL 

POBLENOU 

FORMULARI D’ALTA O ACTUALITZACIÓ DE DADES: Per tal de donar-se d’alta a l’AFA de La Flor de Maig, 

o actualitzar-ne les dades registrades, cal emplenar aquest formulari, firmar-lo i enviar-lo per correu electrònic a 

l’adreça junta@afalaflordemaig.cat . Un cop rebut, la junta es posarà en contacte per a confirmar-ne la seva 

tramitació i informar sobre el pagament de la quota anual de 50€.  

Marca una de les dues opcions:  
 Vull donar-me d’alta a l’AFA La Flor de Maig 
 Ja som família sòcia de l’AFA La Flor de Maig, però vull actualitzar les meves dades  

 

Persona tutora que firma el document:  Persona tutora que ha de constar com a membre de la 
família sòcia de l’AFA:  

  
 

 

Nom i informació sobre l’alumnat escolaritzat a La Flor de Maig (inscriure tot els alumne/s de la mateixa família): 

NOM COGNOMS DATA DE NAIXEMENT 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Adreça del/s infant/s:  
 

 

Dades de contacte de les persones tutores: 

Telèfon 1 Telèfon 2 

 
 

 

Correu electrònic 1 Correu electrònic 2 

 
 

 

 

CESSIÓ DE DADES PERSONALS: De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades l’informem que les dades 

personals que voluntàriament ens facilita mitjançant el full d’inscripció de l’AFA, dels quals resulten necessaris per la comunicació 

de la informació, seran incorporats en un fitxer sota la responsabilitat de l’AFA de l’Escola La Flor de Maig. Així mateix queda 

informat que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a la següent adreça: AFA La Flor de 

Maig del Poblenou c/ Llacuna 87, 08005 Barcelona.  

AUTORITZO a l’AFA de l’Escola La Flor de Maig del Poblenou a utilitzar les meves dades per enviar-me informació sobre el 

funcionament i activitats de l’AFA.  

Sí                 No  

CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE: L’AFA disposa d’un lloc web i canals a les xarxes socials on informa i fa difusió d’informació diversa de 

les seves activitat i s’hi poden publicar imatges en les que apareguin individualment o en grup, menors realitzant activitats 

relacionades amb l’AFA. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’Article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat 

per la Llei 15/1999 del 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, l’AFA demana el 

consentiment als representants legals per a poder publicar fotografies, en els esmentats mitjans com en el mateix centre on 

apareguin menors on aquests siguin clarament identificables.  

AUTORITZO que la imatge del meu infant pugui aparèixer en fotografies i vídeos difosos per l’AFA i ser publicats en els mitjans 

abans esmentats, així com al propi centre. 

Sí                 No 

Signatura 

 

 

Barcelona, a                                                               de                                                   de 

mailto:junta@afalaflordemaig.cat

