
C U R S  D E  M O N I T O R  
 

AJUNTAMENT 
DE CALDES DE MALAVELLA  

DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
2018 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ  

 

Enganxa una 
fotografia 

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms  

Adreça  Codi Postal  

Població  Comarca  

Data de naixement  Núm. DNI  

Correu electrònic  Telèfon(s)  

Tens alguna al·lèrgia alimentària o 
dieta? Quina? 

 

Tens algun certificat de 
discapacitat? 

 

 

DADES ACADÈMIQUES O PROFESSIONALS 

Estudis realitzats  

Estudies actualment?  Sí -  No Què estudies?  

Treballes actualment?  Sí -  No De què treballes?  
 

EXPERIÈNCIA EN EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
Com a premonitor, animador, ajudant... 

ACTIVITAT CENTRE ANY(S) 

   

   

   

   



 

C. Antic Roca, 38, 3r - 17003 Girona (Gironès) 
Telèfon 972 249 325 
escolaesplai@fundacioesplaigirona.cat 
www.fundacioesplaigirona.cat 

 

 

 

Escola d’educadors en el lleure reconeguda amb el núm. 10 
per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 

 
 

FORMACIÓ EN EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
Pertanys a algun moviment, associació, entitat?  Sí -  No 

En cas afirmatiu, quin(s)?  
 

 

Has realitzat alguna formació relacionada amb l’educació en el lleure?  Sí -  No 

En cas afirmatiu, explica’n 
breument les 

característiques 

 
 
 

Com t’has assabentat de 
l’oferta de formació de 

l’Escola de l’Esplai? 

 

 
 

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS 
En signar aquest full: 

 Conec i accepto la política de baixes i anul·lació de cursos que aplica l’Escola de l’Esplai de Girona. 

 Declaro que estic informat sobre el procés formatiu del curs al qual m’he inscrit, en totes les seves parts. 

 Accepto que les dades de caràcter personal que facilito siguin incloses a la base de dades de la Fundació Esplai Girona, amb la 
finalitat de rebre informació de les activitats que puguin ser del meu interès. 

Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren enviant un 
correu electrònic a escolaesplai@fundacioesplaigirona.org, o bé a l’adreça Fundació Esplai Girona, C. Antic Roca, 38 3r pis – 
17003 Girona, sol·licitant la baixa del servei de recepció d’informació. 

 Cedeixo els meus drets d’imatge perquè la la Fundació Esplai Girona pugui publicar fotografies o vídeos de l’acció formativa en 
mitjans de comunicació, campanyes de difusió o pàgines web vinculades, amb la finalitat única d’informar públicament sobre 
les seves activitats. 

 

 Lloc i data: _______________________________ 

 Signatura 

 


