
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL PROJECTE RE-PASSA’L I A L’AFA PROPER CURS 2020/21 
-NOMÉS PER FAMÍLIES NO ADHERIDES EN EL CURS ACTUAL- 

IMPORTANT: En cas que no vulgueu participar en el projecte RE-PASSA’L però sí que vulgueu fer-vos socis de 
l’AFA, marqueu només la casella on s’indica AFA. 

SISTEMA COBRAMENT: Les famílies que hagin fet algun canvi i no puguin enviar la butlleta escanejada, l’heu de 
fer manuscrita, on consti nom dels infants i curs que faran, DNI i signatura del tutor, telèfon de contacte i IBAN. 
S’han d’enviar  a secretaria@afamallorca.cat 

Nom i cognoms de l’alumne/a / dels alumnes: 

 

 
 
 

Curs/os que farà/faran l’any vinent (2020-2021): 
 

 

Marqueu amb una creu l’opció a la qual voleu adherir-vos:  

  AFA + LLIBRES 

  AFA 

Dades bancàries:  
     IBAN   

E S   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

 

 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor: 

 

DNI: Telèfon de contacte:  

 
Les quotes es cobraran mitjançant domiciliació bancària i es renovaran anualment de forma automática. Qualsevol canvi relatiu 
a les dades de cobrament o baixa ha de comunicar-se a la Secretaria de l’AFA per escrit abans del 10 de Maig. 
Les dades personals tractades per gestionar la relació amb l’associat i, si es cau, remetre-li informació comercial per mitjans 
electrònics, es conservaran fins a la fi de la relació, baixa de l’associació o els terminis legals. Pot exercir els seus dretes en 
mitjançant un escrit dirigit a l’AFA ESCOLA MALLORCA, Ref. Dades Personals, que podrà ser dipositat a la bústia de l’AFA 
localitzada a L’ESCOLA MALLORCA, al domicili c/Londres, 64 08036 Barcelona, o mitjançant un e-mail a l’adreça 
secretaria@afamallorca.cat. En la sol·licitud de l’exercici d’aquests drets s’haurà d’incloure, a més de la petició en que es 
concreti la sol·licitud i la data, el nom i cognoms de l’interessat/ada, la signatura del mateix/de la mateixa i una fotocòpia 
llegible del seu document nacional d’identitat o document equivalent que l’identifiqui. 

 
Barcelona,     ________  de      _________________    de 2020 

 
Signatura:  
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