
 

 

Escola d’educadors en el lleure 
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per la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya 

Curs  MONITOR -  DIRECTOR Codi curs  

Data d’inscripció  

Forma de pagament  

Import i data de pagament  

Número de compte: ES21 2100 0270 42 0200262578 

 

Versió 04 – 02/01/2019 

 

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)  

Segueixes alguna al·lèrgia 
alimentària o dieta? Quina? 

 

Tens algun certificat de 
discapacitat? En cas afirmatiu, 

quin? 

 

DADES ACADÈMIQUES O PROFESSIONALS 

Nivell d’estudis completat  

Estudies actualment?  No -  Sí Què estudies?  

Treballes actualment?  No -  Sí De què treballes?  

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

ACTIVITAT CENTRE ANY(S) 

   

   

   

   

   



 

 

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

 

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 

 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. 

AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’IMATGES I TALLS DE VEU 
La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les 
seves activitats i projectes. En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, participants que fan les 
activitats esmentades. 

D’altra banda, el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la FUNDACIÓ demana el consentiment per publicar 
fotografies i vídeos on surtin participants i educadors que hi siguin clarament identificables. 

PRESTO EL MEU CONSENTIMENT PER TAL QUE (marqueu en cas afirmatiu): 

 la imatge/veu del participant pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a l’activitat de referència, i publicades al 
web de l’entitat o a les xarxes socials. 

 siguin utilitzades imatges en publicacions elaborades per la FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA (catàlegs, memòries d’activitat). 

 el material que elabori el participant pugui ser publicat en els espais de comunicació de la FUNDACIÓ amb la finalitat de 
desenvolupar l’activitat educativa. 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 Responsable del tractament: FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT. Antic Roca, 38. 3r pis. 17003 Girona. NIF 

G17603804. fundacio@fundacioesplaigirona.cat 

 Finalitat: gestió de la participació a l’acció formativa de referència; autorització de la difusió d’imatge/veu i material elaborat durant 
l’activitat als espais de comunicació i difusió de l’entitat. 

 Limitació temporal: les dades que ens cediu seran destruïdes o anonimitzades així que procedim a tancar l’acció formativa de 
referència, llevat de casos previstos per llei. L’autorització per a l’ús d’imatges i talls de veu es considera perpètua si han estat presos 
en el decurs de l’activitat. 

 Legitimació: consentiment de l’interessat o del seu representant legal. 

 Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en casos previstos per llei. 

 Drets: accés a les dades, rectificació, supressió, oposició al tractament, limitació, portabilitat. 

 Informació addicional: podeu consultar la política de protecció de dades personals de la FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU 
DEL MONT a la pàgina http://www.fundacioesplaigirona.cat/avis-legal/. 

 He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals en els 
termes i condicions que es descriuen i per a les quals he prestat el meu consentiment. 

 Lloc i data: ________________________________________ 

 Signatura 
En col·laboració amb:  


