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HOLA FAMÍLIA, LA RESTA DE FAMÍLIES DE 
L’ESCOLA MEDITERRÀNIA US DONEM LA BENVINGUDA!

Què és l’AFA? 

L’AFA és l’Associació de famílies dels i les alumnes que treballa de forma voluntària (en col·laboració 
amb els/les mestres i la direcció de l’escola) per promoure projectes complementaris a l’estudi, com 
les activitats extraescolars esportives i culturals, el casal d’estiu, les festes de l’escola o l’acollida de 
les noves famílies. 
Totes les famílies són benvingudess a l’AFA (cal lliurar el formulari de soci/a i abonar la quota de anual 
familiar) i poden participar de forma activa a les comissions de treball que els interessi. L’AFA està 
oberta a qualsevol proposta i aportació interessant de les famílies que pugui contribuir a millorar la 
qualitat escolar dels nostres fills i filles. 

Composició de l’AFA: 

L’AFA està formada per una Junta + Comissions de treball. Cada comissió està composta per pares i 
mares voluntaries que s’interessen per un tema concret i que treballen per tirar endavant els 
projectes. Per exemple, enjardinem el pati, organitzem la Diada de Sant Jordi, preparem xocolatada 
per Nadal, promovem una comparsa de carnestoltes, promovem una escola més sostenible, vetllem 
per la qualitat del servei de menjador, etc. 

Comissions:

Comissió de Menjador. 
Comissió de Festes. 
Comissió de Pati i medi ambient. 
Comissió de Comunicació. 
Comissió d'inclusió. 
Comissió d'igualtat i feminisme.

Per participar activament a l’AFA només cal assistir a alguna de les Assemblees o reunions de les 
comissions.



FORMULARI D'ALTA DE FAMÍLIA SOCIA
AFA ESCOLA MEDITERRÀNIA CURS 2022-2023 
20€ PER FAMILIA I ANY
Nom i cognoms del pare/mare/tutor /a legal

DNI/NIE/Passaport: 

Adreça/Població/Codi Postal:
Telèfons de contacte: 

E-mail (obligatori):
Vull formar part del grup de whatsapp –només informatiu- de l’AFA. Afegiu el número de
mòbil:

Curs:

 Curs:

 Curs:

 Curs:

 Curs:

Fills/es a l’escola: 
Nom i cognoms:       

Nom i cognoms: 

Nom i cognoms: 

Nom i cognoms: 

Nom i cognoms: 

Data: ________________________ 
Signatura: 

La participació de totes les famílies a l’AFA és voluntària i sense cap remuneració. Cadascú pot
participar en el projecte que vulgui, amb la implicació i durant el temps que li convingui. La feina que 

aportem les famílies, en col·laboració amb l’escola, té un gran valor i fa que la comunitat educativa sigui 
més consolidada. Una AFA participativa i implicada fa de l’escola un espai millor. Amb la quota de l’AFA

ajudes a organitzar les activitats educatives i lúdiques del curs.  

Per posar-se en contacte amb l’AFA: 
E-mail: ampaceipmediterrania@gmail.com Telèfon o

Whatsapp: 630725612



Consentiment - Llei de protecció de dades 
RESPONSABLE:  
• AFA ESCOLA MEDITERRÀNIA, (G64333107)
PASSEIG MARÍTIM, 5-7 (08003 Barcelona)
ampaceipmediterrania@gmail.com
B. FINALITATS:
• Gestió de l'associació. Enviar informació per les vies i canals de comunicació de l’entitat (e-mail, whatsapp, blog i
xarxes socials en línia). • Interlocució davant les administracions públiques.
• Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (projectes d’escola,
reunions, activitats extraescolars, casal d’estiu, beques...).
• Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.
• Organitzar activitats formatives i soci-culturals.
• Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats
per l'AFA. I per les fotografies de Nadal en cas que es facin. L’AFA pot fer difusió de les seves activitats lúdiques,
culturals, esportives o educatives en els seus espais web o en publicacions escrites. En aquests mitjans
d’informació s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, nens i nenes realitzant
les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge;
demanem consentiment als pares o tutors legals dels nens/es per poder publicar fotografies on apareguin els
seus fills i filles, i on siguin clarament identificables.
C. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació. • Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.
D. DESTINATARIS:
• Administració pública.
• Entitats/empreses necessàries per a l'execució d'activitats i prestació de serveis a l’AFA.
• Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.
E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant l'acord de permanència a l'AFA.
• Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per
atendre possibles responsabilitats.
• Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de
promoció per la qual van ser publicades.
F. DRETS:
• Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves
dades personals. • On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del
Responsable.
• En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de
Protecció de Dades (www.agpd.es).
Jo,        amb número de DNI/NIE
com a Pare/Mare/Tutor/a legal del/a menor (nom i cognoms).

Sí, presto la meva conformitat sobre el tractament de les dades personals per part d’AFA ESCOLA
MEDITERRÀNIA. 
Sí, autoritzo a que li facin les fotografies en el marc de les activitats i festes de l’AFA (en cas que es facin) i que la
imatge del meu fill/filla, així com la meva pròpia, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
lúdiques, culturals, esportives o educatives organitzades per l’AFA, ja sigui en les instal·lacions del centre o a
l’exterior del mateix, i que es pugui publicar a la pàgina web o a qualsevol altre mitjà de comunicació relacionat
amb l’AFA. Aquesta autorització serà vàlida fins que comuniqueu, per escrit, el contrari.

SIGNATURA  

Barcelona, a _____ de ________________________ del 20______
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