AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES

FORMACIÓ CAPACITACIÓ DIGITAL ADULTS
FULL PREINSCRIPCIÓ
(l’escola o institut serà qui faci la derivació dels inscrits)

LA FORMACIÓ GARANTIRÀ TOTES LES MESURES CÒVID
(DISTÀNCIES DE SEGURETAT ENTRE ALUMNES, GRUP REDUÏT, DESINFECCIÓ D’ESPAI I ÚS DE MASCARETA OBLIGAT)

(marqueu amb una x

les caselles)

Estàs interessat/da en fer la FORMACIÓ DE CAPACITACIÓ DIGITAL?
SI

NO
AQUESTA PREINSCRIPCIÓ TÉ CARÀCTER DE COMPROMÍS D’ASSISTÈNCIA

NOM ESCOLA:__________________________________________________________________
NOM PARTICIPANT:______________________________________________________________
TELÈFON CONTACTE:_____________________________________________________________
Marcar en quin horari es té MÉS DISPONIBILITAT (es pot marcar més d’una opció)
(es tracta de poder trobar quin és l’horari que s’adapta millor a la majoria de participants)

15:15 a 16:15
16:30 a 17:45

(amb servei d’acollida)

18:00 a 19:15

(amb servei d’acollida)

Marcar quin curs es vol fer:
NIVELL BÀSIC – (nivell elemental, ús correu electrònic, ús WhatsApp, etc...)
NIVELL 1 – (plataformes digitals escolars, tramitacions amb l’administració, etc...)
(Els formadors poden derivar als alumnes a un nivell que considerin més adequat segons coneixements)

AUTORITZO L’ÚS D’IMATGES MEVES (signar full d’autorització)
SI
Signatura,

NO

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DEL PARTCIPANT EN LA
FORMACIÓ – CAPACITACIÓ DIGITAL PER ADULTS
PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I MATERIAL ELABORAT PEL PARTICIPANT

L’Ajuntament disposa a Internet d’un espai web (adreça o adreces web) on informa i fa difusió de les
seves activitats. En aquesta pàgina (o pàgines) web es poden publicar imatges en què apareguin,
individualment o en grup, alumnes que fan la formació CAPACITACITACIÓ DIGITAL PER ADULTS.
Atès que el dret a la pròpia imatge es reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat
per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes demana el consentiment de l’assistent a la formació,
per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin durant la formació i hi siguin clarament
identificables.
Dades del participant en la formació,
Nom i cognoms_________________________________________________________
DNI /NIE o passaport _________________________________

AUTORITZO:
1. Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats formatives de
capacitació digital, organitzades per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en:
- pàgines web del centre
- filmacions destinades a difusió pública no comercial
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu
- presentacions digitals.
2. Que el material elaborat de difusió de la formació pugui ser publicat en blogs i altres espais de
comunicació pública amb finalitat educativa.
3. Que hi constin les inicials de l’alumne/a i el centre.
Aquesta autorització tindrà efecte des de la data de la signatura i fins la finalització del curs escolar 20212022.
Signatura,

Les Roquetes, _____ de _____________ de 20_

