
 

                                                                                                                                             

 

 

AUTORITZACIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2022-2023 AFA ÍTACA 

 

 

En/Na                                                                                            amb DNI                                 com  
 
a mare, pare, tutor, tutora  d’en/na                                                                                          del curs:             .                     
                              
empleno les següents autoritzacions: 
 
 
 
GRUP WHATSAPP ACTIVITAT 
 
 
    Estic d’acord en formar part del grup de WhatsApp de la/les activitat/s extraescolar/s: 

 

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

 
     No vull participar en el grup de WhatsApp de la/les activitat/s extraescolar/s:                                                   
 

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

 
 
EXCEPTE URGÈNCIA EL GRUP DE WHATSAPP ESTARÀ OPERATIU DE DILLUNS A DIVENDRES DE  10:00 A 
18:00 HORES. 
 
 

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA/SORTIDA DELS INFANTS                                                 

 
Autoritzo que les següents persones, majors d’edat, que faig constar puguin recollir el/la meu/va fill/a en 
finalitzar l’activitat extraescolar, sempre amb previ avís mínim de 48h si es fa enviant un correu a 
extraescolars@afaitaca.org o en el mateix dia si es fa a través del grup de WhatsApp de l’activitat. 
 
 
Nom                                                     DNI                             com a (parentiu)  __                     tel            .                      
    
 
Nom                                                     DNI                             com a (parentiu)       __                tel             .                      
 
 
                     

Eximint a l’AFA escola Ítaca de tota responsabilitat en cas d’incident a partir del moment de 
la recollida de l’infant. 

mailto:extraescolars@afaitaca.org


 

                                                                                                                                             

 

 
                                                                                                                                                                        

AUTORITZACIÓ RELATIVA A LA SALUT FÍSICA DELS INFANTS   

Declaro que l’infant: 

 
      No presenta cap raó física que pugui incidir en el normal desenvolupament de les activitats extraescolars 
organitzades per l’AFA escola Ítaca. 
 
      Presenta alguna raó física que podria incidir en el normal desenvolupament de les activitats extraescolars 
organitzades per l’AFA escola Ítaca.  
 

Observacions a tenir en compte:                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                              
. 
 
. 
 
. 
                                                                                                                                                                
  

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Identificació del tractament: Contactes de l’AFA ESCOLA ÍTACA VNG 
Responsable del tractament: AFA ESCOLA ÍTACA VNG, (G63886956), Rambla Arnau De Vilanova, 65 ( 08800 Vilanova I la Geltrú ); 
info@afaitaca.org 
Finalitat del tractament: disposar d'una base de dades dels pares, mares, tutors i tutores legals  per tal de poder gestionar la comunicació 
de l’Associació amb les famílies, facilitar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent, interlocutar davant les administracions 
públiques, informar i orientar als pares mares, tutors i tutores legals sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (acollida, 
menjador, llibres de text, activitats extraescolars..., organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar, organitzar activitats 
formatives i soci-culturals. ) 
Legitimació: Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació i consentiment de la persona interessada. 
Persones destinatàries: les dades es comunicaran a les administracions públiques quan escaigui, a entitats necessàries per a l’execució 
de les activitats i a les entitats bancàries per al cobrament de les quotes corresponents. Les dades no es comunicaran a altres categories 
de persones destinatàries, excepte en els casos previstos per la llei. 
Conservació de les dades: les vostres dades es conservaran mentre duri la vostra adhesió a l'AFA, finalitzada l'adhesió es conservaran 
bloquejades aquelles dades que, per imperatiu  legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats. 
Drets de les persones interessades: teniu dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres 
dades personals. Per exercir-los us podeu dirigir a l’AFA ESCOLA ÍTACA VNG, a les dades de contacte indicades. En cas de divergències 
en relació amb les seves dades, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) 

 

 

 Signatura:                                                                            

 

 

 

                                                                              A Vilanova i la Geltrú,            de                             de 20  

   

 

mailto:info@afaitaca.org
http://www.apdcat.cat/

