Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: P3
CIRC
DANSA I CULTURA POPULAR

JOCS TEATRALS
BATUCADA FAMILIAR

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A. RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
B. FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.
C. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l’acord de prestació de serveis.
D. DESTINATARIS:
• Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
F. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.
Firma:

F

Data: ------------------------------------------------------

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: P4
MÚSICA I MOVIMENT
CIRC
BATUCADA FAMILIAR

TEATRE
DANSA I CULTURA POPULAR

Dimarts
Dijous

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A. RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
B. FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.
C. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l’acord de prestació de serveis.
D. DESTINATARIS:
• Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
F. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.
Firma:

F

Data: ------------------------------------------------------

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: P5
MÚSICA I MOVIMENT
CIRC
BATUCADA FAMILIAR

TEATRE
DANSA I CULTURA POPULAR

Dimarts
Dijous

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
G. RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
H. FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.
I. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l’acord de prestació de serveis.
J. DESTINATARIS:
• Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
K. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
L. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.
Firma:

F

Data: ------------------------------------------------------

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: 1er
Dilluns

ANGLÈS

CÒMIC

Dijous

Dimarts
Dimecres

DANSA CREATIVA
CONJUNT D’INSTRUMENTS
ESCACS
CIRC

TEATRE
ROBÒTICA
BATUCADA FAMILIAR

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
M. RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
N. FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.
O. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l’acord de prestació de serveis.
P. DESTINATARIS:
• Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
Q.CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
R. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.
Firma:

F

Data: ---------------------------------------------------------

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: 2n
Dilluns

ANGLÈS

CÒMIC

Dijous

Dimarts
Dimecres

DANSA CREATIVA
CONJUNT D’INSTRUMENTS
ESCACS
CIRC

TEATRE
ROBÒTICA
BATUCADA FAMILIAR

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
S. RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
T. FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.
U. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l’acord de prestació de serveis.
V. DESTINATARIS:
• Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
W.
•
•

CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.

X. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.

Firma:

F

Data: ---------------------------------------

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: 3er
Dilluns

ANGLÈS

TEATRE

Dimecres
Divendres

Dijous

CÒMIC
ROBÒTICA
ESCACS
CIRC

CINEMA
INSTRUMENTS*
BATUCADA FAMILIAR

Guitarra

dimarts

Piano

dimecres
dijous

Alumne
d’instrument
del curs anterior

* Marqueu un instrument i dos dies de la setmana numerats per
ordre de preferència.

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Y. RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
Z. FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.
AA. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l’acord de prestació de serveis.
BB.
•
•

DESTINATARIS:
Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
Entitats bancàries per al cobrament de quotes.

CC. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
DD. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.

Firma:

F

Data: ---------------------------------------

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: 4rt
Dilluns

ANGLÈS

TEATRE

Dimecres
Divendres

Dimecres

CÒMIC
ROBÒTICA
ESCACS
CIRC

CINEMA
INSTRUMENTS*
BATUCADA FAMILIAR

Guitarra

dimarts

Piano

dimecres
dijous

Alumne
d’instrument
del curs anterior

* Marqueu un instrument i dos dies de la setmana numerats per
ordre de preferència.

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

EE.

FF.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.

GG. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l’acord de prestació de serveis.
HH. DESTINATARIS:
• Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
II. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
JJ. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.

Firma:

F

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: 5è
Dimarts

ANGLÈS

TEATRE

Dimarts
Divendres

Dimecres

CÒMIC
ROBÒTICA
ESCACS
CIRC

CINEMA
INSTRUMENTS*
BATUCADA FAMILIAR

Guitarra

dimarts

Piano

dimecres
dijous

Alumne
d’instrument
del curs anterior

* Marqueu un instrument i dos dies de la setmana numerats per
ordre de preferència.

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
KK. RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
LL.

FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.

MM. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l’acord de prestació de serveis.
NN. DESTINATARIS:
• Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
OO. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
PP. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.
Firma:
Data: ------------------------------------------------------

F

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

Activitats 2022/2023
Inscripció extraescolars 2022/2023
Curs que farà: 6è
Dimarts

ANGLÈS

TEATRE

Dimarts
Divendres

Dimecres

CÒMIC
ROBÒTICA
ESCACS
CIRC

CINEMA
INSTRUMENTS*
BATUCADA FAMILIAR

Guitarra

dimarts

Piano

dimecres
dijous

Alumne
d’instrument
del curs anterior

* Marqueu un instrument i dos dies de la setmana numerats per
ordre de preferència.

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor:
Telèfon / correu de contacte:
NECESSITATS EDUCATIVES:
L’alumne/a no té una necessitat educativa especial.

L'alumne/a té una necessitat educativa especial. Autoritzo l’AFA que obtingui la informació
necessària per part de l’Escola i la transmeti a la persona responsable de l’extraescolar.

Dono el meu consentiment per poder fer públic als llistats i panells informatius del centre els noms dels alumnes que imparteixin alguna activitat extraescolar,
per interès dels pares/mares o tutors legals.
Declaro que conec la normativa i autoritzo el pagament de les activitats extraescolars en els rebuts mensuals de l’AFA.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
QQ. RESPONSABLE:
• AFA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (G58557661)
• C/ Sardenya 343 08025 Barcelona ( BARCELONA )
• secretaria@afasagradafamilia.cat
RR. FINALITATS:
• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l’associació (acollida, menjador, etc)
• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.
SS.
•

LEGITIMACIÓ:
Execució de l’acord de prestació de serveis.

TT. DESTINATARIS:
• Entitats necessàries per a l’execució d’activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
UU. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l’acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
VV. DRETS:
• Tot interessat té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
• 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).
Accepto les condicions de cessió de dades.
Firma:

F

Data: ----------------------------------------------

Sardenya, 343. 08025 Barcelona / tel. 93 476 30 72 / secretaria@afasagradafamilia.cat / www.afasagradafamilia.cat

