
      

INSCRIPCIÓ PROGRAMA CUIDA’M I PASSA’M 
Benvolgudes famílies: 

 

Per poder participar al programa de llibres s’ha de ser membre de l’ AFA, i haver pagat la 

corresponent quota de soci. 

 

La quota del programa per als alumnes de 3er a 6er per al proper curs 2015/2016 és de 85€ 

En el resguard ha de constar NOM, COGNOMS DEL NEN i CURS QUE FARÀ. 

 

Cal fer l’ingrés al número de compte ES56 2100-3459-34-2200069648 per transferència, 

Servicaixa o a qualsevol oficina de LA CAIXA com a màxim el dia 19 de juny.  

El resguard de pagament dels llibres s’ha de dipositar a la bústia de l’afa juntament amb aquest full 

amb les següents dades complimentades: 

 

Dades de l’alumne 

Nom i cognoms:________________________________________________________ 

Curs escolar 2015/2016:________________________________________________ 

 

L’alumne cursarà: Religió    Alternativa  

 

Es tindràn en compte les situacions de família nombrosa, poseu-vos en contacte amb la comissió 

 

ELS LLIBRES QUE ESTIGUIN EN MAL ESTAT S’HAURAN DE REPOSAR PER UN DE NOU O 

PAGAR-LO EN LA SEVA TOTALITAT 

Jo .............................................................................................................com  a pare/mare/tutor d’en 

.............................................................  que cursarà ......................., em comprometo a que el meu fill tornarà els 

llibres amb l’estat en el que se li van donar, sense guixades, ni estripades etc...... 

 

Barcelona .................................................................... 

Signatura Pare/mare/tutor 
 
 

 

Comissió cuida’m i passa’m. 

Barcelona maig de 2015 

Si tens qualsevol qüestió no dubtis a fer-la arribar al nostre mail. 
llibresprov@gmail.com 
 
En compliment del que preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 

dades seran incorporades i es tractaran en el fitxer “Socis” del qual és responsable “Afa  Provençals” amb la finalitat del registre d’associats per realitzar la 

gestió econòmica , gestió de les activitats que es gestionen a través de l’associació i difusió sobre els nostres continguts. Teniu dret a accedir, rectificar i 

cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la normativa vigent o emplenant i signant la sol·licitud que trobareu 

al blog de l’associació afaproven.wordpress.com mitjançant un correu ordinari a l’adreça C/Perú 105, 08018 Barcelona o per correu electrònic a 

lopd.proven@gmail.com”. 

La cancel·lació de les dades impossibilita l’alta com a soci a l’associació.  

És necessari ser soci de l’associació per poder adherir-se al Programa Cuida’m i passa’m. 
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