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FULL INSCRIPCIÓ
CURS DIRECTORA/DIRECTOR D’ACTIVITATS DE LLEURE
DADES PERSONALS:
NOM
COGNOMS
NIF

DATA NAIXEMENT

EDAT

- Foto -

ADREÇA
POBLACIÓ
CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON 1

TELÈFON 2

ESTUDIS/PROFESSIÓ

EXPERIÈNCIA EN EL MÓN DEL LLEURE
ESTÀS EN ALGUN ESPLAI?
ESTÀS EN ALGUNA ENTITAT?

NO
NO

SI
SI

QUIN?
QUINA?

QUINA MOTIVACIÓ T’HA FET INSCRIURE AL CURS?

D’ON HAS TRET LA INFORMACIÓ DEL CURS?

DISPOSES DE CENTRE DE PRÀCTIQUES?
NO

SI

QUIN ?

CONDICIONS GENERALS DE LA INSCRIPCIÓ
- Les condicions d’accés al curs de directora i director d’activitats de lleure són les següents:
Opció 1. Tenir 18 anys complerts i tenir el carnet de monitora/monitor d’activitat del lleure educatiu.
Opció 2. Tenir 18 anys complerts i acreditar 700 hores d’experiència en el sector de l’educació en el lleure i disposar d’una
titulació en l’àmbit educatiu.
-Les sessions teòriques del Curs de directora i director d’activitats de lleure es duran a terme a Igualada els divendres de
15:30 a 20:30h i dissabtes de 9 a 14h i de 15:30 a 20:30h. Del 27 de setembre al 30 de noviembre.
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1. CÓM INSCRIURE-S’HI
1.1 La inscripció a un curs es considera vàlida quan s'hagi abonat l'import de la matrícula i lliurat el formulari corresponent.
1.2 El lliurament dels documents es pot realitzar personalment de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.
1.3 El període de matriculació es considera obert fins al moment d’omplir el nombre de places establert o fins la setmana
prèvia a l’inici del curs. No es considerarà vàlida cap inscripció prèvia al 05 de setembre de 2019.
2. QUOTES D’INSCRIPCIÓ
2.1 L’import de la matrícula inclou: el material i la documentació lliurada durant el curs, la docència i el certificat d’assistència i
d’aprofitament
2.2 Per a tots els cursos, l’import haurà de ser pagat íntegrament al moment de realitzar la inscripció.
2.3 Per formalitzar la matrícula dels cursos corresponents a l’àrea de Lleure Educatiu, cal fer l'ingrés de l'import corresponent en
efectiu o bé al següent compte corrent a nom de la Fundació Sociocultural Atlas: BBVA, núm. de compte ES23 0182 8099
13 0201512098 Cal indicar a la caixa o banc, el nom de la persona inscrita i el codi del curs (F103).
3. ANUL·LACIÓ DEL CURS
3.1 Els cursos poden patir alguna modificació respecte al lloc de la docència o ser anul·lats per motius aliens a l’organització.
3.2 Cada curs tindrà un nombre limitat de places, que seran cobertes per rigorós ordre de formalització de la inscripció.
3.3 La Fundació Sociocultural Atlas es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs si el nombre d'inscrits no arriba al nombre mínim
establert al seu criteri.
4. ANUL·LACIÓ DE RESERVA
4.1 La Fundació Sociocultural Atlas sol·licita que la cancel·lació de reserves de places dels cursos sigui comunicada per escrit.
4.2 Tota notificació de baixa, posterior a 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs, significarà la pèrdua del 20% de l’import de
la matrícula.
4.3 Un cop iniciat el curs es perd la totalitat de l’import abonat.
4.4 Si ha transcorregut més d’un mes de la data de l’inici del curs i no s‘ha recollit la devolució de l’import corresponent,
s’entendrà que s’hi renuncia.
5. DIPLOMES I CERTIFICATS
La superació dels cursos impartits i, l’obtenció del diploma acreditatiu, està subjecta al compliment de les condicions següents:
5.1. Tenir una assistència mínima del 85% de cadascun dels mòduls formatius i de la totalitat d’hores de l’etapa lectiva.
5.2. Haver obtingut una qualificació d’apte en cadascun dels mòduls formatius del curs, havent superat les diferents proves
d’avaluació.
5.3. Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la idoneïtat per complir la tasca d’educador/a com a Director/a d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil.
5.4. Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
5.5. Haver obtingut una qualificació d’apte de la memòria de pràctiques.
5.1 ASSISTÈNCIA
5.1.1 L’assistència a totes les sessions lectives dels cursos és obligatòria. La justificació de l’assistència es farà mitjançant fulls
de signatures que es passaran cada dia dels cursos.
5.1.2 En el cas d’absència per malaltia, accident, o qualsevol altra causa justificada, l’alumne la notificarà al coordinador/a del
curs al més aviat possible, portant el justificant corresponent.
6. DIPLOMA
6.1 La superació del curs dóna dret al Diploma de Director/a d’activitats de lleure educatiu, un cop s’hagin realitzats les 120
hores de pràctiques i se n’hagi presentat la memòria, ambdues avaluades com a favorables.

HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS GENERALS D’INSCRIPCIÓ PRÈVIAMENT CITADES
DATA:

SIGNATURA:

Curs promogut per la Fundació Sociocultural ATLAS en conveni amb el CAE. El CAE (CAE, formació i
serveis socioculturals) és una escola d’educadors/es en el lleure reconeguda per la Direcció General de
Joventut amb el núm 18. Al llarg de l’any programa i desenvolupa diversos cursos de Monitor/a i de
Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
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Jo
amb DNI
com alumne/a del Curs de Director/a en Activitats de Lleure – Tardor 2019
M’han informat
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), de
protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides en aquest full d’inscripció
s’incorporaran al fitxer “Formació”, el responsable del qual és la Fundació Sociocultural ATLAS.

Les vostres dades es tractaran amb la única finalitat exclusiva de poder mantenir la nostra relació educativa i de
lleure.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició dirigint-vos al carrer de la Virtut, 22
d’Igualada (Barcelona), o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic atlas@atlasfundació.org. En ambdós casos
haureu d’adjuntar un document acreditatiu de la vostra identitat (fotocòpia del DNI), tant si responeu a la figura de
la persona interessada com si en sou el representant legal.

Les dades de caràcter personal que se us demanen són adequades, pertinents i no excessives en relació a la
finalitat, que es correspon única i exclusivament a gestionar la vostra inscripció i participació a les activitats
educativas i de lleure, fer difusió dels nostres cursos i poder-vos informar en un futur de l’existència de noves
activitats que poden ser del vostre interès. Amb la signatura d’aquest document es consent expressament el
tractament de les dades de caràcter personal facilitades.

En cas de detectar un ús inadequat de les vostres dades personals podeu presentar una reclamació a
www.aepd.es

Així mateix,

Autoritzo o

No Autoritzo

Que la Fundació Sociocultural ATLAS capti la meva imatge (incloent la veu) mitjançant fotografia i mitjans
audiovisuals, i que aquesta pugui ser difosa per qualsevol mitja de reproducció i per qualsevol canal (web, premsa
local, xarxes socials com Twiter, Facebook, Instagram i Youtube), única i exclusivament en relació amb la difusió,
publicitat d’activitats educatives, culturals i cursos impulsats per l’entitat i seguint la normativa de la LOPD
anteriorment descrita

I, perquè així consti, signo aquest document.

SIGNATURA:

A Igualada, ____________________ de 2019
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