
FITXA INSCRIPCIÓ
ESCOLA DE FORMACIÓ ESCOLTES DE MENORCA

NOM:

LLINATGES:

ADREÇA:

POBLACIÓ: Codi Postal:

DNI: DATA NAIXEMENT:

TELÈFON/S:

E-MAIL:

AGRUPAMENT:

CURS EN EL QUAL VOLS PARTICIPAR(marcar amb una creu)

PREU ESCOLTA PREU NO ESCOLTA

FOCA BÀSICA / Curs de monitor/a

3 mòduls + pràctiques

310,00 € 360,00 €

FOCA APROFUNDIMENT/ Curs de director/a

2 mòduls + pràctiques

420,00 € 470,00 €

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 FOTOCOPIA DNI 
 2 FOTOS DE CARNET
 FOTOCOPIA TITULACIÓ ACADÈMICA
 CERTIFICAT NEGATIU DELICTES NATURALESA SEXUAL
 JUSTIFICANT INGRÉS BANCARI DE LA MATRÍCULA (indicar Nom i llinatges al concepte)

      (NÚM. COMPTE: ES12 2056 0012 2610 0145 1622 de CAIXA COLONYA)

Maó, a                          de                                                                                       de 20         _

(Signatura de l’interessat/da)      

Heu de fer arribar aquest full a l’oficina d’Escoltes de Menorca (juntament amb els documents indicats) directament, per correu postal o per correu
electrònic a formacio@escoltesmenorca.org, dins les dates indicades com a termini de presentació.

Escola de Formació - A.D.E. - Escoltes de Menorca – M.S.C. | R0700670C |Pl. Reial, 10 – 07702 – Maó – Menorca | 971 368 863
formacio@escoltesmenorca.org | www.escoltesmenorca.org

Malgrat la coincidència de continguts amb els certificats de professionalitat regulats en el Reial decret 1537/2011, de 31 
d’octubre, i el Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, els cursos de MTL i DTL que ofereix l'Escola de Formació 
d'Escoltes de Menorca donen lloc a l’obtenció de títols propis expedits pels òrgans competents en matèria de joventut vàlids 
únicament al territori de les Illes Balears.

mailto:formacio@escoltesmenorca.org


MAJORS D'EDAT / MENORS EMANCIPADES

DECLARO:
1o.-Que totes les dades expressades en aquesta fitxa són certs.

2o.-Que cedeixo a l'Escola de Formació Escoltes de Menorca (pertanyent a
una  associació  membre  del  Moviment Scout  Catòlic)  els  drets  sobre  la
meva imatge quan aquesta es reprodueixi en les fotografies i vídeos presos
en  les  activitats  realitzades.  En  conseqüència,  autoritzo  a  l'escola  de
formació a fixar, reproduir, comunicar i a modificar per tot mig tècnic les
fotografies i vídeos realitzats en el marc de la present autorització.

3o.-  Autoritzo  la  utilització  d'imatges  i  vídeos  per  part  de  l'escola  de
formació  i  les  associacions  escoltes  de  les  quals  és  membre  (a  nivell
provincial, autonòmic, nacional i internacional), amb la finalitat de mostrar
i  promocionar  les  seves  activitats  i  l'escoltisme  en  general,  sempre  en
àmbits no comercials.

S'entén que l'escola de formació prohibeix expressament, una explotació
de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada, i una difusió en tot
suport  de  caràcter  pornogràfic,  xenòfob,  violent  o  il·lícit.
El signant reconeix d'altra banda, no estar vinculat a cap contracte exclusiu
sobre la utilització de la seva imatge o el seu nom.

_________________________________________

En compliment  del  que  es  disposa  en  l'art.  6  i  art.  7  de  la LOPDGDD,
l'informem que tractem les dades personals per al  desenvolupament de
l'activitat de Moviment Scout Catòlic. Les dades personals únicament seran
utilitzades en els termes previstos per la legislació vigent i per a la finalitat
indicada i podran ser cedits a les diferents associacions i grups pertanyents
a Moviment Scout Catòlic amb la finalitat de gestionar aquestes dades. La
negativa al tractament o cessió de les seves dades portaria aparellada la
impossibilitat  del  manteniment  i  compliment  de  la  relació,  ja  que  els
mateixos  són  necessaris  per  a  la  dur  a  terme  les  activitats  derivades
d'aquesta.

Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació
al tractament i portabilitat, dirigint-se per escrit a la següent adreça: GRAN
VIA DE LES CORTS CATALANES 416, 1R, 4A, 08015 BARCELONA.

 ☐ Autoritzo al fet que les meves dades personals siguin emmagatzemats

i/o  tractats  amb la  finalitat  a  dalt  indicada,  donant  per  a  això  el  meu
consentiment exprés i per escrit.

 ☐ Autoritzo que les meves dades personals siguin cedits en els termes a

dalt indicats.

_______________ , ______ de ______________ de ______

Signatura: __________________________________

DNI: __________________________

(EN CAS DE MENORS EMANCIPATS ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL DOCUMENT
ACREDITATIU DE L'EMANCIPACIÓ). 

MENORS D'EDAT NO EMANCIPADES

Sr./Sra. _________________________________________________, (1)

Sr./Sra. _________________________________________________, (2)

Com a representant/es legal/s de:

 __________________________________________________________

DECLARA/EN:
1o.- Que totes les dades expressades en aquesta fitxa són certs.

2o.- Cedeix a l'Escola de Formació Escoltes de Menorca (pertanyent a una
associació membre de la Moviment Scout Catòlic) els drets que té sobre
la  imatge  del  menor  quan aquesta  es  reprodueixi  en les  fotografies  i
vídeos  presos  en  les  activitats  realitzades.  En  conseqüència,  el
representant  legal  autoritza  a  l'escola  de  formació  a  fixar,  reproduir,
comunicar  i  a  modificar  per  tot  mitjà  tècnic  les  fotografies  i  vídeos
realitzats en el marc de la present autorització.

3o.-  Autoritza  la  utilització  d'imatges  i  vídeos  del  menor  per  part  de
l'escola de formació i les associacions escoltes de les quals és membre (a
nivell provincial, autonòmic, nacional i internacional), amb la finalitat de
mostrar  i  promocionar  les  seves  activitats  i  l'escoltisme  en  general,
sempre en àmbits no comercials.

S'entén que l'escola de formació prohibeix expressament, una explotació
de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del menor, i una
difusió en tot suport de caràcter pornogràfic,  xenòfob, violent o il·lícit.
El representant legal reconeix d'altra banda que el menor no està vinculat
a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seva imatge o el seu
nom.

________________________________

En compliment del  que es disposa en l'art.  6  i  art.  7  de la  LOPDGDD,
l'informem que tractem les dades personals per al desenvolupament de
l'activitat  de  Moviment Scout Catòlic.  Les  dades  personals  únicament
seran utilitzades en els termes previstos per la legislació vigent i per a la
finalitat indicada i podran ser cedits a les diferents associacions i grups
pertanyents  a  Moviment Scout Catòlic  amb  la  finalitat  de  gestionar
aquestes dades. La negativa al tractament o cessió de les seves dades
portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la
relació,  ja  que  els  mateixos  són  necessaris  per  a  la  dur  a  terme  les
activitats derivades d'aquesta.

Es pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició,
limitació al  tractament i  portabilitat,  dirigint-se per escrit  a la següent
adreça:  GRAN  VIA  DE  LES  CORTS  CATALANES  416,  1R,  4A,  08015
BARCELONA.

  ☐ Autoritzo al fet que les meves dades personals siguin emmagatzemats

i/o tractats  amb la finalitat  a  dalt  indicada,  donant  per a  això el  meu
consentiment exprés i per escrit.

☐  Autoritzo que les meves dades personals siguin cedits en els termes a

dalt indicats.

_______________ , ______ de ______________ de ______

Signatura: ______________________________(1) 

Signatura: ______________________________(2)

DNI: __________________________ (1)

DNI: __________________________ (2)

(LA SEGONA SIGNATURA SERÀ NECESSÀRIA EN CAS DE CUSTÒDIA CONJUNTA) 

(Amb aquest imprès serà necessari adjuntar la fotocòpia del DNI del responsable signatari,
el llibre de família actualitzat o si escau acreditació de la custòdia o tutela)
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