Matrícula 2016 - 2017

Fotografia

Nom del curs:

Dates:

Fotocòpia D.N.I. (davant)

Fotocòpia D.N.I. (darrere)

Nom:...................................1r Cognom:...............................2n Cognom:............................
DNI/NIE..........................................................Telf :..............................Sexe .......H .......D
Adreça:.................................................................................................C.P.:.......................
Població:................................................................. Comarca:............................................
Lloc de naixement:.......................................................Data de naixement:........................
Adreça de correu electrònic:................................................................................................
MODEL DE CONSENTIMENT INFORMAT CESSIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, us informem que les vostres dades
personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran als fitxers de què disposen els Serveis Socials del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà a fi de tramitar i gestionar la vostra sol·licitud.
Així mateix us informem que les vostres dades, les concretes per a gestionar les actuacions necessàries per a tramitar la vostra
sol·licitud, poden ser cedides a altres administracions i entitats d’acord amb les seves competències vinculades en matèria de
serveis socials.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al responsable del fitxer:
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, carrer del Mig, número 9, de Sort; o per correu electrònic (consell@pallarssobira.cat) signat
electrònicament amb el DNI electrònic o el certificat digital expedit pel CATCert.

El / la sotasignant signa aquesta matrícula amb les condicions i normes exposades
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Signatura de l’alumne/a

Data

C/ Del MIg, 9
25560 Sort
siad@pallarssobira.cat
Amb aquesta matrícula, l’alumne/a:..........................................................................................................................................................
Tel. 973620107
formalitza la seva matrícula al curs:.........................................................................................................................................................
Les dates del curs són les següents:............................................................................................................ ...........................................
Igualment, queda subjecte/a a la normativa interna de l’Escola, que entre altres aspectes estableix les normes indicades en el dors
del resguard.
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Altres dades
Professió:........................................................Formació:..................................................
Pertanys a algun Centre/Grup/Moviment/Associació? SI

NO

Quin?.................................................................................................................................
Tens alguna malaltia/dificultat que pugui interferir en la realització d’activitats
proposades dins dels curs (córrer, jugar, sortides a la natura...)? Especifica quina
.......................................................................................................................................................

Autorització paterna i materna (en cas de minoria d’edat)
En / Na_______________________________amb DNI:____________-__ autoritza al seu fill/a
______________________________________ a assistir al curs de Monitor/a de Menjador
Escolar – Monitor/a de Transport Escolar – Manipulador/a d’aliments - que es realitza durant els
dies __________________________ _____________________________________________a
Sort, ____ de _______________ de ________

Signatura
Normativa dels cursos de formació de l’Escola de l’Esplai de Lleida
1. L’assistència a les sessions del curs és obligatòria i, únicament en casos excepcionals, es podrà justificar
mitjançant una instància una absència que no superi en cap cas un 15 % del total d’hores del curs. Posteriorment, la
instància serà valorada per l’Equip directiu de l’Escola de l’Esplai. En els cursos de monitors i de directors s’haurà de
recuperar l’absència en un altre curs o mitjançant un treball.
2. Es valorarà l’aprofitament del curs a través de l’assistència, l’actitud i l’aptitud (mitjançant l’elaboració de treballs o
allò que es cregui oportú segons el curs).
3. No es podrà abandonar les instal·lacions on es realitza el curs sense previ avís al professor/a durant la sessió.
4. En qualsevol curs cal mantenir desconnectats els telèfons mòbils.
5. L’incompliment suposaria la pèrdua de la condició d’alumne. També, cal esmentar que els cursos són impartits en
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llengua catalana.

Normativa dels cursos de formació de l’Escola de l’Esplai de Lleida
1. L’assistència a les sessions del curs és obligatòria i, únicament en casos excepcionals, es podrà justificar mitjançant una instància una absència
que no superi en cap cas un 15 % del total d’hores del curs. Posteriorment, la instància serà valorada per l’Equip directiu de l’Escola de l’Esplai. En
els cursos de monitors i de directors s’haurà de recuperar l’absència en un altre curs.
2. Es valorarà l’aprofitament del curs a través de l’assistència, l’actitud i l’aptitud (mitjançant l’elaboració de treballs o allò que es cregui oportú
segons el curs).
3. No es podrà abandonar les instal·lacions on es realitza el curs sense previ avís al professor/a durant la sessió.
4. En qualsevol curs cal mantenir desconnectats els telèfons mòbils.
5. Es demana a l’alumnat que respecti l’ideari de la Fundació Verge Blanca. L’incompliment suposaria la pèrdua de la condició d’alumne. També,
cal esmentar que els són impartits en llengua catalana.

