Curs de Monitor/a d’activitats de
dinamització en l’àmbit
poliesportiu.

SANT BOI DE LLOBREGAT
2020

Un cop consolidats els diferents casals d’estiu que gestionem, tenim un augment molt important
de nens i nenes que participen.
Això implica la necessitat de més monitors/es ara tenim la possibilitat d’oferir llocs de formació i
de pràctiques.
Aplicant la normativa de l’esport professional, donem una gran oportunitat a l’alumnat del
Bardina ja que, en acabar l’ESO, poden sortir amb un títol oficial de monitor/a esportiu que els
permet tenir un contracte laboral.
A partir de l’experiència de l’any passat hem fet les següents modificacions:
El curs l’adrecem a 3er i 4rt d’ESO i exalumnes.
Es pot fer tot sencer durant el juny-juliol sempre que comptem amb un mínim de 25
alumnes per cada bloc.
Les pràctiques es podran fer durant el juliol o també durant el següent curs escolar.
Hem introduït, a demanda dels alumnes que ja han cursat el CIATE, uns dies amb activitats
esportives dissenyades per ells/es, ja que fer només formació els resultava molt dur. (Cal
remarcar que de totes les activitats ludicoesportives que farem, podem extreure part formativa
vinculada amb la teòrica).

QUÈ ÉS EL CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT
POLIESPORTIU?
El títol de monitor/a d’Activitats de Dinamització en l’àmbit Poliesportiu et permetrà registrar-te
al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).
Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells
Esportius, els Ajuntaments, els centres educatius, les AFA i altres entitats esportives.
Amb aquest títol també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les
temporades de vacances escolars.
Aquest títol està format per diferents bloc formatius i per obtenir-lo s’han de fer TOTS.
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A continuació detallem les parts que s’han de cursar per obtenir el títol de Monitor/a de
dinamitzador/a poliesportiu.
- Mòdul Jocs i Esport: Bloc comú + Bloc específic 1
- Mòdul de Gestió: Bloc específic 2
- Bloc final: càpsula formativa de procediments, tècniques i recursos de 1rs auxilis
- Pràctiques
Per cada mòdul s’obté un certificat d’assistència. Es poden cursar en l’ordre que vagi millor i de
manera independent (per exemple, un mòdul un any i l’altre més endavant).
El bloc final de la càpsula de 15h de primers auxilis, solament es pot realitzar un cop finalitzats
els dos mòduls i l’ESO.
Finalment, les pràctiques es poden iniciar a fer un cop es realitzi el mòdul de jocs i esport. No cal
fer la totalitat de les pràctiques durant aquest Juliol. Només seran reconegudes aquelles
realitzades, i es podran acabar de fer més endavant.

ORGANITZACIÓ DEL CURS
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NORMATIVA
Procediment de desenvolupament de la formació dels monitors de les activitats de dinamització
en l’àmbit poliesportiu, atenent l’article 6. Addició d’una disposició addicional, la quarta apartats
1, 2 i 3, de la llei 7/2015 de 14 de maig, de modificació de la llei 3/2008 de les professions de
l’esport.
Les activitats poliesportives són les que es duen a terme en patronats municipals, ajuntaments,
consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions
esportives escolars, consells esportius i entitats degudament inscrites o adscrites al Registre
d’Entitats Esportives, del CCE.
L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de
l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a monitor esportiu les persones que es dediquen a exercir
tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat,
incloent-hi el personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats
esportives o poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a
menors d’edat.
Atenent a tots aquests preceptes exposats, l’ECE ha dissenyat un itinerari formatiu que doni
resposta a aquesta necessitat. Per un costat, s’han tingut en compte alguns cursos d’iniciació a
tècnic d’esport (CIATE) inicialment adreçats al voluntariat. D’altra banda, s’ha completat aquest
itinerari amb una formació que té en compte que tots els professionals en actiu que exerceixin
tasques regulades per la LLEI 3/2008 han de tenir competències d'assistència sanitària
immediata, referides a la reanimació cardiopulmonar. I, finalment, un període de pràctiques
desenvolupant tasques de monitor dinamitzador poliesportiu.
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LLOC DE REALITZACIÓ
▪

COL·LEGI JOAN BARDINA
Carrer de Marià Fortuny, 16-18
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

DIES I HORARIS
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

22 juny

23 juny

24 juny

25 juny

26 juny

PRESENTACIÓ I
TUTORIA

CIATE Jocs i Esports

FESTA

CIATE Jocs i Esports

CIATE Jocs i Esports

29 juny

30 juny

1 juliol

2 juliol

3 juliol

CIATE Jocs i Esports

SORTIDA LÚDICA

CIATE Jocs i Esports

SORTIDA LÚDICA

CIATE Jocs i Esports

6 juliol

7 juliol

8 juliol

9 juliol

10 juliol

CIATE Jocs i Esports

CIATE Jocs i Esports

CIATE Jocs i Esports

CIATE Jocs i Esports

SORTIDA LÚDICA

13 juliol

14 juliol

15 juliol

16 juliol

17 juliol

SORTIDA LÚDICA

BLOC ESPECÍFIC 2

SORTIDA LÚDICA

BLOC ESPECÍFIC 2

BLOC ESPECÍFIC 2

20 juliol

21 juliol

22 juliol

23 juliol

24 juliol

BLOC ESPECÍFIC 2

BLOC ESPECÍFIC 2

BLOC ESPECÍFIC 2

SORTIDA LÚDICA

SORTIDA LÚDICA

27 juliol

28 juliol

29 juliol

30 juliol

31 juliol

PRIMERS AUXILIS

PRIMERS AUXILIS

SORTIDA LÚDICA

PRIMERS AUXILIS

SORTIDA LÚDICA
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PROGRAMA (CONTINGUTS I CÀRREGA LECTIVA)

Ø MÓDUL DE JOCS I ESPORT
El curs consta de 50 hores repartides en dos blocs: el bloc comú de 15 hores i el bloc específic de
35 hores.
1.
-

Bloc Comú (15 Hores)
1.1 Salut i activitat física-esportiva
1.2 Evolució psicològica del/la jove esportista
1.3 Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport
1.4 Educació i esport: tècnics/es, pares/mares, esportistes
1.5 Contraindicacions per a la pràctica esportiva
1.6 Lesions esportives: primera atenció davant una lesió
1.7 Aplicació pràctica de primers auxilis
1.8 Malalties transmissibles i activitat esportiva
1.9 Bones pràctiques de gènere en l’esport
1.10 Gestió d’activitats esportives

2.
●
●
●
●
●
●
●

Bloc Específic: JOCS I ESPORT (35 Hores)
2.1 Esport per a tothom
2.2 Paper del joc en la iniciació esportiva
2.3 El joc dins de la sessió d’iniciació
2.4 Metodologia. Instal·lacions i material
2.5 El joc i les capacitats condicionals
2.6 El joc i les capacitats coordinatives
2.7 Esports en la iniciació esportiva:
Futbol: 5 hores
Rugbi: 5 hores
Pentatló: 5 hores
Bàsquet: 5 hores
Vòlei platja: 5 hores
Ball, dansa i ritmes: 5 hores
Taekwondo: 5 hores

AQUESTS DOS BLOCS S’HAN DE FORMA CONSECUTIVA. ÉS A DIR, EN CAS QUE DECIDIU QUE
VOLEU FER EL CURS, AQUESTES 3 SETMANES S’HAN DE FER EL MATEIX ESTIU.
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Ø MÓDUL DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS ESORTIVES
El curs consta de 35 hores que corresponen al bloc específic bloc específic amb els continguts
següents:
-

Conceptes generals
Gestió econòmica
Organització

Els Cursos d'Iniciació a Tècnics/es d'Esport seran reconeguts mitjançant una certificació
d'assistència signada per l'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
Per obtenir el certificat caldrà assistir com a mínim al 80% de les hores de classe.
El certificat no s’expedirà als alumnes fins que no hagin complert el 16 anys i hagin aprovat l’ESO.

Ø CÀPSULA FORMATIVA DE PRIMERS AUXILIS (15 Hores)*
Curs on es treballaran els procediments, tècniques i recursos de primers auxilis per a la prevenció
i seguretat dels practicants.
*Aquest bloc formatiu només es podrà realitzar un cop finalitzats la resta del blocs del CIATE i la ESO

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents:
Edat mínima: 3r de la ESO. Per realitzar l’últim bloc de Primers Auxilis han de tenir la resta
de blocs realitzats i la ESO.
Emplenar el full d’inscripció acompanyat de la documentació requerida i l’autorització
materna/paterna.
-
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SORTIDES (PENDENT DE CONFIRMACIÓ)
Tots els dies on apareix escrit “ACTIVITAT LÚDICA” són dies on no es farà formació teòrica sinó
que es duran a terme activitats ludicoesportives, de totes elles podrem extreure continguts que
ens seran necessaris per, en un futur, poder aplicar amb un grup de nens i nenes.
És molt important que tingueu en compte que el BLOC ESPECÍFIC 1 i el BLOC COMÚ s’han de fer
en el mateix període de temps, és a dir: si decidiu començar aquest estiu, heu de realitzar els dos
blocs. El motiu és el següent: és possible que depenent del número d’inscrits/es, modifiquem
alguns horaris i dies d’excursió. No és el mateix reservar una excursió per 15 persones que per 40,
i hi ha factors que ens poden obligar a realitzar petites modificacions.
SORTIDES DINS DEL BLOC ESPECÍFIC 1 I EL BLOC COMÚ:
- Sàlting
- Platja
- 1 activitat tipus: Humor Amarillo/Scape Room/Paintball (està per decidir)
SORTIDES DINS DEL BLOC ESPECÍFIC 2
- Sortida de dos dies al càmping de Gavà (Tres Estrelles)
- Illa Fantasia
- Sortida d’una nit de supervivència i orientació a Berga

Tot i que veieu que durant dos dies seguits hi ha teòrica, adaptarem l’horari dins de cada bloc per
tal de poder realitzar les sortides. TOT DEPENDRÀ DEL NÚMERO D’INSCRIPCIONS QUE TINGUEM.
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Per cada inscripció a un dels blocs formatius s’haurà de presentar la següent documentació a la
secretaria de l’escola abans del dijous 30 d’abril, sense fer el pagament. Un cop haguem arribat
al mínim de participants i tirem endavant el curs, ens posarem en contacte amb els/les inscrits
per formalitzar els pagaments.
✔
✔
✔
✔

Full d’inscripció del bloc formatiu corresponent
Fotocòpia de DNI
Menors de 18 anys autorització del pare, mare o tutor/a
Full d’autorització d’ús d’imatges

L’organització es reserva el dret a cancel·lar el curs si no s’arriba a un mínim d’inscripcions. Les
inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’arribada i no es realitzarà cap abonament un cop
formalitzada la inscripció, excepte en el cas que es cancel·li el curs.
COM PODEM FER LA INSCRIPCIÓ:
Teniu diverses alternatives depenent de l’edat:
Alumnat de 3r de l’ESO:
- Us podeu apuntar només les 3 primeres setmanes (Bloc Comú + Bloc Específic 1)
- Us podeu apuntar només la 4a i 5a setmana (Bloc Específic 2)
- Us podeu apuntar les 5 primeres setmanes i fer-ho tot (Exceptuant primers auxilis)
- Podeu combinar setmanes de formació (opcions 1 o 2) i la resta de setmanes fer
pràctiques a l’escola de 9.00h a 14.00h. Aquestes hores seran apuntades i per tant,
restades de les 150 hores totals que us calen.
(Tot allò que no feu aquest estiu ho podreu fer l’estiu següent conjuntament amb la càpsula de
primers auxilis, encara no la podeu fer ja que no teniu l’ESO).
Alumnat de 4rt de l’ESO:
- Podeu realitzar tot el curs sencer ja que tindreu l’ESO (i per tant podreu fer també la
càpsula de primers auxilis)
- Us podeu apuntar només les 3 primeres setmanes (Bloc Comú + Bloc Específic 1)
- Us podeu apuntar només la 4a i 5a setmana (Bloc Específic 2)
- Podeu combinar setmanes de formació (opcions 2 o 3) i la resta de setmanes fer
pràctiques a l’escola de 9.00h a 14.00h. Aquestes hores seran apuntades i per tant,
restades de les 150 hores totals que us calen.
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Les 150 hores de pràctiques totals que heu de fer, les podeu fer durant l’estiu següent, les podeu
combinar aquest estiu amb setmanes de teòrica i les podeu fer durant el curs a les extraescolars.
També és possible que les feu en un altre centre on es facin activitats esportives.
Dins de totes les alternatives que teniu i depenent de l’edat, podeu triar si voleu realitzar el curs
amb les sortides o bé opteu només per fer la formació teòrica sense cap sortida ludicoesportiva.

Bloc comú +
Bloc específic 1
Bloc específic 2
Bloc final
Pràctiques
Tutoria i gestió
Tot el curs

PREUS
OFICIALS
DEL
CONSELL PREU AL JOAN BARDINA (INCLOENT
ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
ACTIVITATS
LÚDICOESPORTIVES
I
SEGUIMENT DE TUTORIA)
105€
210€
80€
40€
0€
€
225€

140€
70€
TUTOR/A DE PRÀCTIQUES INCLÒS AL PREU
400€

La diferència de preu està justificada amb les sortides ludicoesportives i una orientació
personalitzada de cada alumne per ajudar-los a saber cap a quina direcció han d’anar. Tenint en
compte que l’àmbit esportiu és un gran univers, i valorant també tots els perfils professionals que
hi ha, pensem que és molt bo poder assessorar i orientar als alumnes depenent dels objectius i
motivacions que tinguin. Així podrem crear un pla personalitzat per cadascun d’ells/es.

FUNCIONAMENT:
Vosaltres compteu amb 3 possibles fulls d’inscripció:
1. Bloc Comú + Bloc Específic 1
2. Bloc Específic 2
3. Bloc Final (Primers Auxilis)
Dins de cada inscripció heu de triar l’opció que voleu (preu oficial sense sortides o preu pel Joan
Bardina amb sortides) i omplir la resta d’informació amb les autoritzacions corresponents.
Vosaltres fareu una preinscripció SENSE FER CAP PAGAMENT ja que primer hem de veure que
arribem a un mínim d’alumnes. Un cop realitzada la preinscripció, ens posarem en contacte amb
vosaltres per comunicar-vos si tirem o no endavant el curs i com es pot realitzar el pagament.
En cas que es faci, el cobrament serà realitzat mitjançant el Club Esportiu Esport i Salut Catalunya
que té el següent número de compte: ES10 2100 0117 9202 0076 2967.
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FULL D’INSCRIPCIÓ BLOC COMÚ I BLOC ESPECÍFIC 1
Preu Consell Esportiu: 105€
* S’ha d’omplir amb majúscules i lletra clara

Cognoms __________________________________________ Nom ______________________
NIF | | | | | | | | | |

Edat____

Domicili ______________________________________________________________________
Núm. _________ Pis _____ Porta ____ CP | | | | | | Població ______________________
Província _______________________ Telèfon ______________ Mòbil ____________________
Fax _________________ Adreça electrònica____________________________ _____________
Data i lloc de naixement ______________________________________ Home ¨ Dona ¨
Lloc on es fa el curs: Sant Boi de Llobregat (Joan Bardina)
Durada del curs: juny i juliol 2019
Estudis realitzats: ______________________________________________________________
Es dedica a l'ensenyament esportiu?
SÍ !
NO !
Es mareja amb facilitat?____ ____
Es cansa amb facilitat?________________
Té alguna al·lèrgia coneguda?_______________ A què?______________________________
Pren algun medicament?___________________ Quin? _______________________________
Altres informacions que la família consideri d’interès _________________________________

Nota: documentació que cal adjuntar amb el full d’inscripció:
1.
Fotocòpia del DNI (de les dues cares)
* Si sou menors de 18 anys, haureu d'acompanyar l’autorització paterna/materna. (Se n’adjunta
model)

____________________, ______ de ____________________ de 20 __
(població)

(dia)

(mes)
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MODEL D’AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA

Jo, _____________________________________________ amb DNI ______________ autoritzo el
meu fill/a (nom i cognoms) _____________________________________ amb DNI
_________________ nascut/da a (població) ____________________________ en data (dia/mes/any)
_____ /_____ / _____ i amb domicili a (carrer, número, porta, CP, població i província)
________________________________________________________
a fer el curs de ____CIATE Jocs i esport__________ organitzat per el Consell Esportiu del Baix
Llobregat a Sant Boi durant el mes de juny i juliol del 2019.

____________________, ______ de ____________________ de 20 __
(població)

(dia)

(mes)

__________________________
Signatura del pare/mare o tutor/a
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FULL D’INSCRIPCIÓ BLOC ESPECÍFIC 2
Preu Consell Esportiu: 80€
* S’ha d’omplir amb majúscules i lletra clara

Cognoms __________________________________________ Nom ______________________
NIF | | | | | | | | | |

Edat____

Domicili ______________________________________________________________________
Núm. _________ Pis _____ Porta ____ CP | | | | | | Població ______________________
Província _______________________ Telèfon ______________ Mòbil____________________
Fax _________________ Adreça electrònica____________________________ _____________
Data i lloc de naixement ______________________________________ Home ¨ Dona ¨
Lloc on es fa el curs: Sant Boi de Llobregat (Joan Bardina)
Durada del curs: juliol 2019
Estudis realitzats: ______________________________________________________________
Es dedica a l'ensenyament esportiu?
SÍ !
NO !
Es mareja amb facilitat?____ ____
Es cansa amb facilitat?________________
Té alguna al·lèrgia coneguda?_______________ A què?______________________________
Pren algun medicament?___________________ Quin? _______________________________
Altres informacions que la família consideri d’interès _________________________________

Nota: documentació que cal adjuntar amb el full d’inscripció:
2.
Fotocòpia del DNI (de les dues cares)
* Si sou menors de 18 anys, haureu d'acompanyar l’autorització paterna/materna. (Se n’adjunta
model)

____________________, ______ de ____________________ de 20 __
(població)

(dia)

(mes)
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MODEL D’AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA

Jo, _____________________________________________ amb DNI ______________ autoritzo el
meu fill/a (nom i cognoms) _____________________________________ amb DNI
_________________ nascut/da a (població) ____________________________ en data (dia/mes/any)
_____ /_____ / _____ i amb domicili a (carrer, número, porta, CP, població i província)
________________________________________________________
a fer el curs de ____CIATE Gestió__________ organitzat per el Consell Esportiu del Baix Llobregat
a Sant Boi durant el mes de juliol del 2019.

____________________, ______ de ____________________ de 20 __
(població)

(dia)

(mes)

__________________________
Signatura del pare/mare o tutor/a
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FULL D’INSCRIPCIÓ BLOC FINAL (PRIMERS AUXILIS)
Preu Consell Esportiu: 40€.
* S’ha d’omplir amb majúscules i lletra clara

Cognoms __________________________________________ Nom ______________________
NIF | | | | | | | | | |

Edat____

Domicili ______________________________________________________________________
Núm. _________ Pis _____ Porta ____ CP | | | | | | Població ______________________
Província _______________________ Telèfon ______________ Mòbil ____________________
Fax _________________ Adreça electrònica____________________________ _____________
Data i lloc de naixement ______________________________________ Home ¨ Dona ¨
Lloc on es fa el curs: Sant Boi de Llobregat (Joan Bardina)
Durada del curs: juliol 2019
Estudis realitzats: ______________________________________________________________
Es dedica a l'ensenyament esportiu?
SÍ !
NO !
Es mareja amb facilitat?____ ____
Es cansa amb facilitat?________________
Té alguna al·lèrgia coneguda?_______________ A què?______________________________
Pren algun medicament?___________________ Quin? _______________________________
Altres informacions que la família consideri d’interès _________________________________

Nota: documentació que cal adjuntar amb el full d’inscripció:
3.
Fotocòpia del DNI (de les dues cares)
* Si sou menors de 18 anys, haureu d'acompanyar l’autorització paterna/materna. (Se n’adjunta
model)

____________________, ______ de ____________________ de 20 __
(població)

(dia)

(mes)

Consell Esportiu del Baix Llobregat
Parc Torreblanca – Ctra. Nacional 340 km. 1249. 08980-Sant Feliu de Llobregat. Tf. 93.685.20.39 Fax. 93.632.75.92
E-mail: escolatutors@cebllob.cat http://www.cebllob.cat

MODEL D’AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA

Jo, _____________________________________________ amb DNI ______________ autoritzo el
meu fill/a (nom i cognoms) _____________________________________ amb DNI
_________________ nascut/da a (població) ____________________________ en data (dia/mes/any)
_____ /_____ / _____ i amb domicili a (carrer, número, porta, CP, població i província)
________________________________________________________
a fer el curs de ____Càpsula formativa 1rs auxilis (15h)__________ organitzat per el Consell
Esportiu del Baix Llobregat a Sant Boi durant el mes de juliol del 2019.

____________________, ______ de ____________________ de 20 __
(població)

(dia)

(mes)

__________________________
Signatura del pare/mare o tutor/a

Consell Esportiu del Baix Llobregat
Parc Torreblanca – Ctra. Nacional 340 km. 1249. 08980-Sant Feliu de Llobregat. Tf. 93.685.20.39 Fax. 93.632.75.92
E-mail: escolatutors@cebllob.cat http://www.cebllob.cat

CLÀUSULA INSCRIPCIÓ ALUMNES FORMACIÓ
CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES I IMATGES
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i Reglament Europeu 2016/679, RGPD, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i legislacions vigents, li informen que les dades recollides a partir del present
formulari seran incorporades a una base de dades sota responsabilitat de Consell Esportiu del Baix
Llobregat amb la finalitat d´atendre la seva sol·licitud d´inscripció als nostres cursos de formació.
Podrà exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i els de
limitació i portabilitat al seu tractament dirigint-se a Consell Esportiu del Baix Llobregat amb direcció a
Parc Torreblanca, Ctra. N340, km. 1249, Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona o mitjançant un correu a
cebllob@cebllob.cat.
El Consell Esportiu del Baix Llobregat mitjançant la difusió de la seva política de privacitat deixa constància
de la implantació de totes les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat
d´impartir la formació a la que vostè s´ha inscrit per poder complir les obligacions pròpies d´un centre
formatiu, entre les quals es troba la gestió del seu expedient formatiu i la seva avaluació.
D´altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret de l´honor, a la
intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves
imatges, obtingudes arrel de la seva participació en alguna de les activitats, a la nostra pàgina web, xarxes
socials Facebook o Youtube, per donar a conèixer o publicitar les activitats formatives realitzades per la
nostra entitat.
A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves
dades de caràcter personal, per a la finalitat especificada, per part del Consell Esportiu del Baix Llobregat
Autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat al tractament de les meves dades..
Autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat a publicar la meva imatge en qualsevol dels mitjans
electrònics esmentats.
No autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat a publicar la meva imatge en qualsevol dels
mitjans electrònics esmentats.

Nom i cognoms de l´interessat:
DNI:

Signatura de l´interessat

A Sant Feliu de Llobregat a ..... de......................... de 201..
Consell Esportiu del Baix Llobregat
Consell Esportiu del Baix Llobregat
Parc Torreblanca – Ctra. Nacional 340 km. 1249. 08980-Sant Feliu de Llobregat. Tf. 93.685.20.39 Fax. 93.632.75.92
E-mail: escolatutors@cebllob.cat http://www.cebllob.cat

CLÀUSULA INSCRIPCIÓ ALUMNES FORMACIÓ MENORS
CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES I IMATGES
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i Reglament Europeu 2016/679, RGPD, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i legislacions vigents, li informen que les dades recollides a partir del present
formulari seran incorporades a una base de dades sota responsabilitat de Consell Esportiu del Baix
Llobregat amb la finalitat d´atendre la seva sol·licitud d´inscripció als nostres cursos de formació.
Podrà exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i els de
limitació i portabilitat al seu tractament dirigint-se a Consell Esportiu del Baix Llobregat amb direcció a
Parc Torreblanca, Ctra. N340, km. 1249, Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona o mitjançant un correu a
cebllob@cebllob.cat.
El Consell Esportiu del Baix Llobregat mitjançant la difusió de la seva política de privacitat deixa constància
de la implantació de totes les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat
d´impartir la formació a la que vostè s´ha inscrit per poder complir les obligacions pròpies d´un centre
formatiu, entre les quals es troba la gestió del seu expedient formatiu i la seva avaluació.
D´altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret de l´honor, a la
intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves
imatges, obtingudes arrel de la seva participació en alguna de les activitats, a la nostra pàgina web, xarxes
socials Facebook o Youtube, per donar a conèixer o publicitar les activitats formatives realitzades per la
nostra entitat.
A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves
dades de caràcter personal del menor, per a la finalitat especificada, per part del Consell Esportiu del Baix
Llobregat
Autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat al tractament de les dades del menor.
Autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat a publicar la imatge del menor en qualsevol dels
mitjans electrònics esmentats.
No autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat a publicar la imatge del menor en qualsevol dels
mitjans electrònics esmentats.
Nom i cognoms de l´interessat:
DNI:
Nom i Cognoms del pare o tutor legal del menor:
DNI:
Signatura de l´interessat
A Sant Feliu de Llobregat a ..... de......................... de 201..
Consell Esportiu del Baix Llobregat

Consell Esportiu del Baix Llobregat
Parc Torreblanca – Ctra. Nacional 340 km. 1249. 08980-Sant Feliu de Llobregat. Tf. 93.685.20.39 Fax. 93.632.75.92
E-mail: escolatutors@cebllob.cat http://www.cebllob.cat

