
    
    ESPAI JOVE
    Cerdanyola del Vallès

FITXA D’INSCRIPCIÓ DE L’ESPAI JOVE DE CERDANYOLA

DADES PERSONALS

Jove participant
Nom i cognoms: DNI/NIE:

Data de naixement: Telèfon:

Correu electrònic: Instagram:

Estudis actuals: Centre educatiu:

Mares/ pares o tutors/es legals:
Nom i cognoms: DNI/NIE Telf:

Nom i cognoms: DNI/NIE Telf:

Adreça: Núm.: Pis: Porta:

E-mail:

ALTRES

Quines activitats o tallers t’agradaria fer?

Fas alguna altra activitat fora de l’Espai Jove?

Aspectes a tenir en compte (personals, 
escolars , mèdics)

AUTORITZACIÓ FAMILIAR

Jo (mare/pare o tutor/a) ____________________amb DNI/NIE; passaport_______________autoritzo

a _______         ___________    a participar de les activitats i desplaçaments organitzats per l’Espai

Jove de Cerdanyola  durant  el  curs  actual,  així  com a  prendre,  si  fos  imprescindible  les  decisions

mediques i quirúrgiques necessàries d’acord amb el convenient consell facultatiu.

Autoritzo, també, a mostrar públicament la imatge del meu fill/a Sí No

Autoritzo al meu fill/filla a assistir a les sortides realitzades a Cerdanyola Sí No

Signatura de la mare/pare  o tutor/a Signatura de l’interessat/da

Cerdanyola del Vallès, a d de 20__

*La falsedat de les dades d’aquest i el següent full o la no inclusió d’alguna observació important que pugui afectar al bon funcionament 
de l’Espai Jove pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialmente quan es tracti d’omisions relatives a necessitats educatives 
especials o de tipus sanitari dels infants.



CAL ADJUNTAR FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA

EXPLICACIÓ DEL SERVEI

L’Espai Jove de Cerdanyola és un projecte municipal de lleure per a joves d’entre 12 i 17 anys

ubicat al Casal de Joves de Cerdanyola. Obrim de dilluns a divendres entre les 17.00h i les

20.00h. El Casal de Joves romandrà obert fins a les 21.30h però l’activitat supervisada acaba a

les 20.00h.

Tenim com a objectiu acompanyar en el desenvolupament integral del jove des de la primera

adolescència  fins  a  la  majoria  d’edat.  Basem  la  nostra  intervenció  en  una  metodologia

participativa on el jove és el protagonista. La participació és completament voluntària, així com

l’entrada i la sortida del recurs. Només demanem el compromís amb un taller setmanal que ell

mateix escull o crea des de zero. La programació, és a dir, el gruix de les activitats que

realitzem, es decideix a través d’ assemblees quinzenals.

Considerem que el  jove és  un individu actiu,  autònom i  responsable  del  seu propi  procés

educatiu. A l’hora, no és un ésser aïllat si no que forma part d’un conjunt que influeix de

manera  substancial  en  la  seva  evolució  personal.  Per  tant,  tenim  la  voluntat  de  treballar

conjuntament amb les famílies, instituts o altres agents educatius que actuïn sobre el jove per

tal d’apropar- nos el màxim possible la realitat de cadascun d’ells.

Espai Jove de Cerdanyola

Pg. del Pont, s/n

08290 Cerdanyola del Vallès

Tel. 935805869

WhatsApp 693803054

@casaldejovesaltimira

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES
Les dades incloses en aquesta sol·licitud són necessàries per a l’adequat funcionament l’Espai Jove. D’acord amb allò que estableix la Llei
Orgànica  15/1999,  de 13  de desembre,  de  Protecció de Dades  de Caràcter  Personal,  us  informem que les  dades d’aquest  formulari
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El titular dóna el seu consentiment exprés pel
tractament d’aquestes dades i la seva possible cessió a les empreses que gestionen algunes de les actuacions previstes, però únicament pel
desenvolupament  l’Espai  Jove  2019/20 o  per  altres  qüestions  que  es  desprenguin  de les  competències  municipals.  El  consentiment
anteriorment atorgat és revocable i en tot moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se per
escrit a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
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