
 

ESCÒLA D’EDUCADORS EN LÉSER EN MIEI  NATURAU 
Ctra. Vielha s/n 25.598 Salardú 

Tf. 973-64 45 95    
informacion@eteva.org 

 

MONITOR EN LÉSER INFANTIL E  JOVENIL 
Aguest cors ei reconeishut pera DG de Joenessa dera Generalitat de Catalonha e un viatge superat tot eth 

procès formatiu da dret a obtíer eth Diploma e eth carnet de Monitor/a d’activitats en léser infantil e 
jovenil . 

Formacion autorizada per resolucion de 5 de juriòl de 2004, dera Secretaria General de Joventut, 
 
 DONADES PERSONALS 
 
Cognòms......................................................................................................................................... 

Nòm: ……………………     DNI …………………………  : Data neishement:............................................... 

Carrèr:........................................................Nº........... Telèfon:......................e-mail……................. 

Municipi:....................................................Còdi postau:............................  
 
 
Estudis realizats: 
 ESO     Cicle GM     Cicle GS    BACHILHERAT    DIPLOMATURA    LICENCIATURA/GRAD 

 
CORS EN QUE SE MATRICULE      

 Dates  Prètz 

 Mòdul 66: Activitats d’educacion en temps de 
léser  
 

 25/06 tath 
29/06/19  

120  € 
 

 Mòdul 67: Tecniques e recorsi d’animacion en 
temps de léser  
 

 01/07 ath 
4/07/19 

60 € 

 Mòdul 68: Processi grupaus e educatius en 
temps de léser 

 5/07 ath 
9/07/2019 

120 € 
 

 
Signatura der alumne 

 
 

 
 
1.- Documentacion que cau aportar: 
 -Fotocòpia compulsada deth DNI (cors entà majors de 18 ans) 
 -Fotografia mesura carnet 
              - Resguard ingres bancari 
 
 
 
 
Versió 0 
10/02/2018 
Autor NP 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES DE L'ALUMNE, PUBLICACIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL I MATERIAL ELABORAT PER L'ALUMNE 
 
El centre disposa a Internet d'un espai web (www.eteva.org) i plataforma 
moodle i xarxes socials) on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescoles. 
En aquestes pàgines es poden publicar imatges en què aparegui, 
individualment o en grup, els alumnes i professors. 
Tenint en compte el dret a la pròpia imatge reconegut en l'article 18.1 de la 
Constitució Espanyola, i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre 
el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge , la 
direcció d'aquest centre demana el consentiment per poder publicar fotos i 
vídeos on apareguin imatges dels alumnes. 
 
L’alumne_________________________________________________, major d'edat,  
 
AUTORITZO, al fet que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats pròpies de la ETEVA i publicades en: 
- pàgines web del centre 
- filmacions destinades a difusió pública 
- fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit educatiu 
- presentacions digitals 
 
AUTORITZO a que el material elaborat pugui ser publicat en blogs i altres 
espais de comunicació pública amb finalitat educativa. 
 
NO AUTORITZO, al fet que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats pròpies de la ETEVA i publicades en xarxes socials. 
 
NO AUTORITZO a que el material elaborat pugui ser publicat en blogs i altres 
espais de comunicació pública amb finalitat educativa. 
 
 
Autorització paterna en cas de menor d'edat 
__________________________________________________ tutor de l'alumne, amb 
DNI ___________________autorizo a la publicació d'imatges. 
 
__________________________________________________ tutor de l'alumne, amb 
DNI ___________________ no autoritzo a la publicació d'imatges. 
 
 
 
________________________, _______ de ____________ de 2019. 
 
 
Signatura     

http://www.eteva.org/

