
AFA CEIP SANT JORDI 

 

QUÈ ÈS L’AFA? 
És una associació voluntària de famílies de la nostra escola amb l’objectiu de representar i defensar els interessos i necessitats. 
Completa la tasca educativa del centre. 

Organitza serveis que faciliten el dia a dia (escola matinera) i realitza les activitats (festes, carnestoltes, escola de pares, …) amb 
el treball voluntari de les famílies. 

La dedicació i el temps el decideix cada família. 

QUINS ADVANTGES TINC DE SER SOCI DE L’AFA? 
Participar en les activitats extraescolars que oferim, fer ús de l’escola matinera, descomptes en el preu de les sortides que 
organitza l'escola, etc. Més informació: http://www.ceipsantjordi.es/AMIPA 

 
COM CONTACTAR AMB L’AFA? 
E-mail: Apimacpsantjordi@hotmail.es 
Bústia de la escola 
Facebook: https://www.facebook.com/afaceipsantjordi 

SABEM QUE T’IMPORTA L’EDUCACIÓ DELS TEUS FILLS, PER AIXÒ ET PROPOSEM QUE CONTACTIS AMB L’AFA DE L’ESCOLA. 
L’EDUCACIÓ ÉS UNA TASCA DE TOTS. 

COM PUC ASSOCIAR-ME A L’AFA? 
Només cal fer una transferència amb les següents dades i per l’import indicat: 
Número de compte: ES03 0061 0110 5201 0740 0117 
Concepte: CUOTA AFA  + Llinatges de vostre fills + cursos 
Import: 25 € per família i per curs. 

 
EL FULL D'INSCRIPCIÓ PER FER ÚS DE LA ESCOLA MATINERA, LA TROBAREU EN CONSERGERIA I A LA WEB DE L'ESCOLA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FITXA D’AFILIACIÓ COM A SOCI DE L’AFA 
 

DADES PERSONALS DEL PARE/MARE/TUTOR1 

LLINATGES  

NOM  

DOMICILI  

LOCALITAT  

TELÈFONS  

E-MAIL  

 

Com a pare, mare o tutor dels nens/nenes: 

 

LLINATGES NOM CURS ESCOLAR 

   

   

   

Autoritzo a AFA Sant Jordi a enviar mails informatius punt de xerrades, subvencions... o qualsevol 
informació que pugui ser interès a les famílies.  

Autoritzo a AFA Sant Jordi a fer ús d'imatges d'activitats 
programades  

                                                           
Les seves dades han estat incorporats a la base de dades de la AFA CEIP SANT JORDI , sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè 
podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, i revocació , en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva 
petició a l'adreça postal CTRA .AEROPORT S/N , 07817 SANT JORDI SES SALINES( BALEARS)  o bé a través de correu electrònic apimacpsantjordi@hotmail.es 

mailto:apimacpsantjordi@hotmail.es
https://www.facebook.com/afaceipsantjordi


AFA CEIP SANT JORDI 

 

¿QUE ES LA AFA? 
Es una asociación voluntaria de familias de nuestra escuela con el objetivo de representar y defender los intereses y 
necesidades. Completa la tarea educativa del centro. 
 
Organiza servicios que facilitan el día a día (escuela tempranera) y realiza las actividades (fiestas, carnavales, escuela de padres, 
…) con el trabajo voluntario de las familias. 
La dedicación y el tiempo lo decide cada familia 
 

¿QUÉ VENTAJAS TENGO DE SER SOCIO DE LA AFA? 
Participar en las actividades extraescolares que ofrecemos, hacer uso de la escuela tempranera, descuentos en el precio de las 
salidas que organiza la escuela, etc. Más información: http://www.ceipsantjordi.es/AFA 

 
¿CÓMO CONTACTAR CON LA AFA? 
E-mail: apimacpsantjordi@hotmail.es 
Buzón de la escuela 
Facebook: https://www.facebook.com/afaceipsantjordi 
 
SABEMOS QUE TE IMPORTA LA EDUCACIÓN DE TUS HIJOS, POR ESO TE PROPONEMOS QUE CONTACTES CON LA AFA DE LA 

ESCUELA. LA EDUCACIÓN ES UNA TAREA DE TODOS. 
 

¿COMO PUEDO ASSOCIARME A LA AFA? 
Sólo hay que hacer una transferencia con los siguientes datos y por el importe indicado: 
Número de cuenta: ES03 0061 0110 5201 0740 0117 
Concepto: CUOTA AFA  + Apellidos de vuestros hijos + cursos 
Importe: 25 € por familia y por curso. 

 
LA HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA HACER USO DE LA ESCUELA TEMPRANERA, LA ENCONTRARÉIS EN CONSERJERÍA Y A LA WEB DE LA ESCUELA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FICHA DE AFILIACIÓN COMO SOCIO DE LA AFA 
 

DATOS PERSONALS DEL PADRE/MADRE/TUTOR2 

APELLIDOS  

NOMBRE  

DOMICILI0  

LOCALIDAD  

TELÉFONOS  

E-MAIL  

 

Como padre, madre o tutor de los niños y niñas: 

 

LLINATGES NOM CURS ESCOLAR 

   

   

   

Autorizo a AFA Sant Jordi a mandar mails informativos tanto de charlas, subvenciones... o 
cualquier información que pueda ser interés a las familias.

Autorizo a AFA Sant Jordi a hacer uso de imágenes de actividades 
programadas  

                                                           
Les seves dades han estat incorporats a la base de dades de la AFA CEIP SANT JORDI , sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè 
podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, i revocació , en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva 
petició a l'adreça postal CTRA .AEROPORT S/N , 07817 SANT JORDI SES SALINES( BALEARS)  o bé a través de correu electrònic Apimacpsantjordi@hotmail.es 

mailto:apimacpsantjordi@hotmail.es
https://www.facebook.com/afaceipsantjordi

