US DONEM LA
BENVINGUDA A L’AFA
SINS CARDENER!
Us hi esperem per poder treballar junt@s, amb els nostres fill@s i el professorat del centre.
La família de la Sins Cardener la formem tot@s!

SI ENTREU A FORMAR PART DE L’AFA:
• La vostra aportació permetrà dotar a l’institut de diferents equipaments i materials amb els
quals gaudiran de forma directa els vostres fill@s.
• Les famílies que formin part de l’AFA obtindran una carpeta, una agenda i un Boc’n Roll
(embolcall d’entrepans reutilitzable) personalitzat.
• Tindreu descomptes en algunes excursions i altres activitats que subvenciona l’AFA.
A més a més, si us animeu a venir i participar a les reunions de l’associació, podreu sentir
com n’és de gratificant aportar el nostre granet de sorra com associació i sumar esforços en
la construcció d’una comunitat educativa exemplar per als nostres fill@s.

ANIMEU-VOS, APUNTEU-VOS I VENIU A COMPARTIR LA
VOSTRA A LES REUNIONS! US HI ESPEREM!
Si voleu, ens podeu localitzar enviant un correu electrònic a: afa@afasinscardener.cat
També podeu dir la vostra, rebre informació i seguir tot el que es cou a la SINS a través de
la pàgina web oficial de l’AFA: http://www.afasinscardener.cat/
____________________________________________________________________
FORMA DE PAGAMENT DE LA QUOTA DE L’AFA
Perquè la nostra tasca com associació no s’aturi, és important que ens feu arribar un ingrés
al següent compte, sempre indicant NOM I COGNOMS de l’alumne i el seu curs.
La quota anual és de 40 euros per família.

BBVA IBAN: ES48 - 0182 - 3577 – 5202 - 0220 - 5511
L’ingrés de la quota de l’AFA s’ha de fer efectiu abans del 25 de juliol del 2019 (per
poder accedir a les avantatges que podreu gaudir com famílies sòcies).

Sant Joan de Vilatorrada, juny de 2019

AFA SINS Cardener

AFA SINS CARDENER
Full de recollida de dades:
Nom i cognoms fill/a: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________

Curs: ______________
Nom i cognoms segon fill/a: _______________________________________________
__________________________________________________________________________

Curs: ______________
Nom i cognoms mare/tutora: _______________________________________
______________________________________________________________
Nom i cognoms pare/tutor: ________________________________________
______________________________________________________________
Adreça de correu de contacte: ______________________________________
______________________________________________________________
Telèfon de contacte: ___________________

☐ estic d’acord que l’Afa tingui les meves dades
* «D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les vostres
dades s’inclouen en el fitxer Famílies, el responsable del qual és l’Afa Sins Cardener. Les vostres dades són
tractades amb l’única finalitat de mantenir la comunicació en el desenvolupament de les tasques pròpies de l’Afa.
En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un
correu a afa@afasinscardener.cat »

(L’entrega del full amb les dades personals ha d’estar acompanyat
amb el pagament i es pot fer efectiu a la secretaria de l’institut)

