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ISFULL DE SOL·LICITUD DE SESSIONS - TALLERS DE FORMACIÓ
V
I
Aquest full és un formulari PDF que heu emplenar i posteriorment guardar donant-li en nom del vostre
centre educatiu, a
continuació comprovau que s’ha guardat correctament i l’envieu al següent
correu electrònic: coppib@pedagogia.top, assumpte: RESERVA ACTIVITATS.
Si l’emplenau a
ma, podeu escanejar-lo o fer una foto (comprovau que sigui b en visib le tot
el document) i l‘envieu al següent correu electrònic: coppib@pedagogia.top, assumpte: RESERVA ACTIVITATS

Nom de l’associació AMIPA - AMPA
Nom del entre educatiu
D. / Da.
President/a de l’Associació

Com a

Membre de l’Equip d’Orientació del centre

Adreça
Localitat

Codi Postal

Telèfons de contacte

e-mail

ACTIVITATS GRATUÏTES SOL·LICITADES PER ORDRE DE PREFERÈNCIA
S’adjudicarà 1 per Associació conforme a la disponibilitat fins exhaurir les sessions gratuïtes per modalitat
Núm.

NÚM.
activitat

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

MES O DATES DE
PREFERÈNCIA

OBSERVACIONS

1
2
3

ACTIVITATS DE PAGAMENT (totes les activitats estan inicialment disponibles)
PREU PER SESSIÓ és de 150 € a abonar directament al ponent
Núm.

NÚM.
activitat

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

MES O DATES DE
PREFERÈNCIA

OBSERVACIONS

1
2
3
IN FORM ACIÓ EN M ATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSON ALS
D’acord amb el Reglament Europeu(UE) 2016/679, de 27 d’abril, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en el moment de
facilitar-nos les dades personals ens estarà donant el consentiment per incorporar-les en un fitxer titularitat del Col·legi de Pedagogia i
Psicopedagogia de les Illes Balears (COPPIB) i per cedir-les als formadors corresponents amb la finalitat de gestionar aquestes activitats.
En qualsevol moment podeu exercitar el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les vostres dades
personals, mitjançant comunicació expressa, adreçada al nostre Col·legi, ref. RGPD, c/ Tomàs Forteza, 33 entl. D, 07006 Palma, lliurada
directament al Col·legi, enviada per correu postal o a través de la següent adreça de correu electrònic: coppib@pedagogia.top.

