
Fitxa-proposta d'activitat d'educació en el lleure a l’estiu (annex 2)

Dades de l'entitat/empresa
Nom de l’entitat/empresa (*)                NIF / CIF (*)

    

Telèfon (*) Correu electrònic

    

Dades del projecte
Nom del projecte (*)

Tipus d’activitat (*)

Nom director/a o monitor/a referent (1) (*) 

Telèfon director/a o monitor/a referent (*) Correu electrònic (*)

Nom de la segona persona de contacte (*)

Telèfon de la segona persona de contacte (*) Correu electrònic (*)

Dates de realització de les activitats (*)

Horari de les activitats (infants) (*) Horari dels monitors/es (*)

    

(1) En cas de menys de 24 participants
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Espais de realització de les activitats
Espai propi on es duran a terme activitats (si n’hi ha)

Superfície d’espai exterior sol·licitat (m2) Indicar preferència (2)

Número d’aules necessàries Indicar preferència (2)

Instal·lacions esportives requerides (tipus) Indicar preferència (2)

Número de places totals (*) Número de places NNEE/NSE 

Número de places d’infants de Serveis Socials Número de places «no associats/des»

Edats cursos  (*)

Altres edats cursos (si n’hi ha) Especificar

Número de monitors/es total (*) Número de monitors/es titulats (segons Decret 267/2016) (*)

(2) Especificar si hi ha algun espai determinat desitjat; per exemple, una escola o institut concret o una instal·lació esportiva específica.

Serveis complementaris (menjador, bon dia, acollida a la tarda, etc.)

Servei de menjador Horari

Servei «Bon dia» (acollida matinal) Horari

Servei d’acollida per la tarda Horari

Altres serveis (especificar)

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades és 
l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals. Les 
dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un 
escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o per email a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no presentació 
d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les 
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions)
Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*) Signatura de la persona sol·licitant (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria.      (1) En cas de menys de 24 participants.

(2) Especificar si hi ha algun espai determinat desitjat; per exemple, una escola o institut concret o una instal·lació esportiva específica.
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3 a 5 6 a 12 13 a 17 13 a 17 3 a 21 (amb diversitat funcional, escolaritzats/ades)

Sí No

Sí No

Sí No

Altres edats


	entitat-nom: 
	entitat-NIF-CIF: 
	entitat-telefon: 
	entitat-correu-electronic: 
	projecte-nom: 
	projecte-activitat: 
	projecte-referent-nom: 
	projecte-referent-telefon: 
	projecte-email: 
	projecte-segona-persona-nom: 
	projecte-segona-persona-telefon: 
	projecte-segona-persona-email: 
	projecte-dates: 
	projecte-horari-activitats: 
	projecte-horari-monitors: 
	espais-propi: 
	espais-exterior-m2-num: 
	espais-exterior-preferencia: 
	espais-aules-num: 
	espais-aules-preferencia: 
	espais-instalacions-esportives: 
	espais-instalacions-esportives-preferencia: 
	espais-places-totals-num: 
	espais-places-nnee-nse-num: 
	espais-places-infants-ss-num: 
	espais-places-no-assoc-num: 
	espais-edats-3-5-anys: Off
	espais-edats-6-12-anys: Off
	espais-edats-13-17-anys: Off
	espais-edats-3-21-diversitat-funcional: Off
	espais-edats-altres: Off
	espais-edats-altres-especificar: 
	espais-total-monitors-num: 
	espais-monitors-titulats-num: 
	servei-menjador: Off
	servei-menjador-horari: 
	servei-bon-dia: Off
	servei-bon-dia-horari: 
	servei-tarda: Off
	servei-tarda-horari: 
	servei-altres: 
	data-solicitud: 
	lloc: 


