
 

Sol·licitud retorn quota AFA curs 2019-2020, d’acord amb les mesures excepcionals 
aprovades arran de la situació COVID19  
 

La Junta de l’AFA de l’Escola La Maquinista, conjuntament amb els membres de la Junta Gestora de 
l’escola, ha aprovat excepcionalment i només pel curs 2019-2020 la possibilitat de sol·licitar el retorn 
de la quota per part de les famílies sòcies sense que això impliqui la pèrdua de la condició de soci. 
Aquesta mesura està orientada a donar suport a aquelles famílies que ho necessitin i així ho declarin 
expressament en el present document. 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors (omplir amb les dades de tots els infants 
escolaritzats a l’escola) 

 

      

Nom/s i cognoms de/s l’alumne/a/s  Data de Naixement Curs 
 
 
    
Nom i cognoms de la mare, pare o tutor legal de l’alumne/a Correu electrònic 1 
 
 
    
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a Correu electrònic 2 
 
 

Sol·licito 

 Acollir-me a la mesura excepcional proposada per l’AFA de l’escola i recuperar els 30 euros liquidats 
de la quota de l’AFA del curs 2019-2020 sense que això impliqui la pèrdua de la condició de soci/a. 

 Que l’abonament de l’esmenat reintegrament de la quota es faci al mateix compte corrent al qual es 
va carregar el rebut (en cas d’haver-ho pagat per transferència o voler canviar el compte d’abonament 
caldrà acreditar la titularitat del compte).  

 

Signatura del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne/s o alumna/es 

 

 

 

    
Lloc Data 

AFA ESCOLA LA MAQUINISTA 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, les vostres 
dades seran incorporades al registre privat de dades que l’AFA disposa per tal de garantir la privacitat de les dades i els propis drets inherents. 
L’òrgan responsable del fitxer, junt amb tot el que aquest conté, és la mateixa Associació de Famílies d’Alumnes, que garanteix l’exercici dels 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades mitjançant un escrit adreçat a l’AFA Escola La Maquinista, a l’adreça C/ Sao 
Paulo n° 1, 08030 de Barcelona, o un correu adreçat a: afa@escolalamaquinista.cat. 
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