
 

 
 
 

 

 
DADES PERSONALS 
 
 

Cognoms    _________________________________________  Nom   ___________________________ 

DNI:   ________________________________ Data naixement:  _________/_________/______________ 

Sexe:_______________________ Telèfon/s:  ________________________ / ______________________ 

Adreça:       __________________________________________________________________________ 

Població:    _______________________________________________  CP: ________________________ 

Correu electrònic: _____________________________________________________________________ 
 

 

On has vist la informació? 

 Biblioteca  Boca – Orella  Universitat  PIJ  Correu  Web 
 

 

 
 
QÜESTIONARI INICIAL 
 

Estudis acabats i/o en curs 

 Primaris  Finalitzats 
 En curs 

 Secundaris  Finalitzats 
 En curs 

 

Actualment, participes en algun centre de lleure? 

 NO 

 SI / ON? 

  Agrupament Escolta – Quin?                                                  Mov. Educatiu:  

 Esplai – Quin?                                                           Mov. Educatiu:  

 Altres:     

 

 
  

C U R S :  P R E -  M O N I T O R S / E S   [ S A L T ]  C O D I :  

LLOC REALITZACIÓ:  DATA D’INICI: 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
Omple-la i lliura-la a la secretaria de l’Escola Forca o en el punt 
d’inscripció habilitat, amb dues fotos de carnet, una fotocòpia del 
document d’identitat i el comprovant de pagament bancari. 

OMPLIR PER 



 

 
La inscripció al curs implica la comprensió i l’acceptació de la normativa de l’Escola FORCA: 
 
 

- Les inscripcions a tots els cursos es tanquen en el moment que s’omplen totes les places. La plaça no 
quedarà confirmada fins que no es realitzi el pagament. Els pagaments s’han de fer efectius en un màxim 
de 10 dies naturals a partir del dia d’inscripció, en tot cas, 15 dies abans de l’inici del curs. El no 
compliment del termini del pagament implica la pèrdua de la plaça. 

- La baixa abans de l’inici del curs implica la pèrdua de l’import de les despeses de gestió (15 euros). En el 
cas que es causi baixa 7 dies naturals abans de l’inici del curs, es perd el 50% de l’import. No es torna la 
matrícula si es un cop començat el curs. 

- L’Escola i/o el promotor es reserva el dret d’anul·lar o ajornar els cursos en cas de no arribar al mínim 
d’inscrits que l’Escola consideri adient. En aquest cas es retornarà el 100% de l’import pagat. 

- La obtenció del certificat d’aprofitament implica haver obtingut una qualificació d’apte del curs: haver 
assistit, com a mínim, al 85% de les hores del total d’hores del curs i haver mostrat unes aptituds i 
actituds personals adequades durant la formació.  
 

 
Signatura del/la participant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jo, _________________________________amb NIF núm.:_______________ conec i accepto les condicions 
del Curs de Pre-Monitors/es i, conseqüentment, autoritzo el meu fill/a 
___________________________________________________  a participar de totes les activitats proposades 
durant el curs, incloses les sortides i aquelles que es desenvolupin fora de les instal·lacions del 
lloc de realització del curs. 
 
Signatura de la persona responsable del/ la menor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________, a _____ de ___________________de 20_____ 
 
 

 
 

Als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que les dades personals incloses 
en aquest document, les que s'incloguin en la documentació necessària per tramitar la teva inscripció i totes aquelles que s’obtinguin durant la teva formació en 
aquesta Escola, seran incloses en un fitxer titularitat de l’ESCOLA FORCA (Fundació Escolta Josep Carol) amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d'inscripció, 
desenvolupar la formació, i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats per correu electrònic, postal i fax. Informem que les teves dades necessàries per 
l’emissió de la corresponent titulació i acreditacions seran comunicades a la Generalitat. 
 



 

No obstant, si no desitges que t’enviem informació sobre els nostres serveis i activitats marca aquesta casella  
 

Amb la signatura d’aquest document autoritzes a ESCOLA FORCA (Fundació Escolta Josep Carol) a tractar i publicar les teves imatges obtingudes durant la teva 
participació a la formació amb la finalitat de difondre les activitats organitzades per l’escola a través del seus llocs webs, a les seves pàgines de xarxes socials, 
filmacions i publicacions de l’entitat.  
 

No obstant, si no desitges que les teves imatges siguin publicades, marca aquesta casella   
Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a: ESCOLA FORCA (Fundació Escolta Josep Carol) carrer Mare de Deu 
del Pilar, 16-18, 08003 Barcelona.  

 


