FITXA PREINSCRIPCIÓ CURS MONITORS/ES. Febrer 2022
Regidories de Joventut dels Ajuntaments d'Alaquàs, Mislata, Quart i Xirivella

DADES PERSONALS
Cognoms .............................................................................................Nom...................................................
Adreça...........................................................................................................................................................
núm...................... CP: .......................
Localitat......................................................................................Província ................................................
Data de Naixement..........................................................D.N.I1...............................………………………..
Telèfon........................................……………………e-mail……………………………………….…………….
(Atenció!!! Escriu de forma clara i amb majúscules el teu telèfon i e-mail. Si no tens mail, pensa d'obrir-ne un per al curs, et farà falta!)

DADES PROFESSIONALS
Treballes?

Si

No

Professió:.....................................................................................................

Entitat/Empresa/Lloc de treball:.................................................................................................. .....................
.................................................................................................................................................... .....................
DADES DE FORMACIÓ I ESTUDIS
Nivell d’estudis: .......................................................................................................................... .....................

Si

Estudies actualment?

No

Què?.........................................................................................

Tens alguna formació prèvia en ASC i Temps Lliure?......................................................................................
DADES ASSOCIATIVES
Nom de l'associació a la què pertanys:............................................................................................................
Tipus d’associació:

juvenil

 esportiva

ongd

religiosa
educativa

cultural

reivindicativa

altra:

Quina?....................................................................................................................................... .....................

Experiència en allò de l’animació sociocultural:
(indicar entitat, temps i funcions desenvolupades)

1

Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de la Xarxa JOVES.net i dels municipis organitzadors, podran ser
utilitzades pels titulars del fitxers per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. Tot això de conformitat amb el que disposa el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d'abril de 2016, RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals. Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el següent enllaç de la nostra pàgina web: https://www.joves.net/politicade-proteccio-de-dades

Per què t’interessa aquest curs?

Estàs participant ara per ara com a voluntari/ària en alguna entitat? (en cas afirmatiu indica’ns
on, què fas i quant de temps li dediques) Tens intenció de continuar? De la mateixa manera o
canviant alguna cosa?

En cas negatiu, tens alguna expectativa? T’agradaria? tens disponibilitat d’exercir de voluntari/ària? En quin
àmbit? Fent quina tasca? Quant de temps podries dedicar-li?

Has pensat alguna vegada a dedicar-te a l’animació de forma professional? Per què? En cas afirmatiu,
creus que podries fer-ho bé?

Què vols aprendre? Què vols que t’aporte aquest curs?

DATA I SIGNATURA
A.................................a...........de/d’................................de 20.....

Atenció: termini de preinscripció fins al dia 21 de gener.
Els criteris de selecció establits per les Regidories de Joventut estan relacionats amb: Residència en els
municipis convocants, participació en el moviment associatiu local, edat, experiència i motivació .

