
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES EL GEGANT DEL PI 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

L’AFA el Gegant del Pi està formada per les famílies de l’Escola que volem col·laborar 
en el seu funcionament i organitzar activitats per garantir la millor educació i vivència dels 
nostres fills i filles. L’AFA és un espai de participació, d’actuació i de col·laboració obert a 
tothom, que s’enriqueix amb les propostes i necessita de les mans de totes les famílies. 
Us animem a formar-ne part! 

 

MARE / PARE / TUTOR/A 1 

Nom i cognoms  
DNI/NIE/Passaport  
Correu electrònic  
Telèfon  

 

 

MARE / PARE / TUTOR/A 2  

Nom i cognoms  
DNI/NIE/Passaport  
Correu electrònic  
Telèfon  

 

 

NEN/A 

Nom Data de naixement Classe 

   
   
   

 

  



DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Número de Compte 
IBAN 

CP CC  ENTITAT  OFICINA  DC  NÚMERO DE COMPTE 

E S                           
  

Nom i Cognoms Titular  

□ 
 
Autoritzo a l’AFA el Gegant del Pi a carregar la QUOTA ANUAL de soci de 20€, 
per família, al compte corrent indicat, durant el primer trimestre escolar 2021/2022. 

 

Signatura del titular del compte 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

Us informem que les vostres dades seran incorporades a la base de dades de l’AFA el 
Gegant del Pi (G66871427) amb la finalitat de poder informar i comunicar les activitats o 
informacions relacionades amb l’AFA. Les dades seran conservades durant el curs 
2021/2022 o fins que no es revoqui el consentiment prestat. Amb la present clàusula queda 
informat que les seves dades seran comunicades a l’entitat bancària de l’AFA per al 
cobrament de la quota d’associat. L’AFA el Gegant del Pi informa que els tractaments 
indicats es troben legitimitats per l’interès legítim basat en la relació contractual i pel 
consentiment de l’interessat. L’AFA el Gegant del Pi informa que procedirà a tractar les 
dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i 
actualitzada, adoptant totes les mesures raonables. D’acord amb els drets que confereix la 
normativa vigent en protecció de dades, us informem que podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les 
vostres dades així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, enviant un 
correu electrònic a AFAelgegantdelpi@gmail.com, indicant LOPDGDD en l’assumpte. 

□ 
 

Sol·licito l’alta a l’AFA el Gegant del Pi 

 

Signatura de la mare / pare / tutor/a 1 

 

 

 

 

Sant Joan Despí, a ______ de _________________________ de 2021 


