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Sol·licitud d’inscripció a l’Escola d’Adults Municipal “mediterrani” de Roda de Berà 

Nom del Punt  Data d’inscripció 

  Roda de Berà    

Dades personals 

NIF/NIE Nom i cognoms

Adreça Població Codi postal

Data de naixement Any d’arribada a Catalunya  Lloc de naixement    

Telèfon e-mail 

Sexe Nivell estudis:

Home    Dona       No binari     

Castellà:  l’entén?  l’escriu?  el parla?  Català:  l’entén?  l’escriu?  el parla? 

Autorització per difondre imatges  

_________________________________________________________, amb DNI/NIE _________________________, 

autoritzo          Sí          No al punt Òmnia de Roda de Berà a fer fotos i/o enregistrar imatges durant les activitats en què 

participo, per fer-ne ús en el marc de les actuacions de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Omplir en cas de menors d’edat 

Autorització d’inscripció i difusió d’imatges 

____________________________________________________, amb DNI/NIE _____________________________, com a 

pare,         mare,         tutor/a o         representant legal de/d’  _______________________________________ l’autoritzo a 

participar de les activitats realitzades al punt Òmnia de Roda de Berà i autoritzo         Sí         No al punt Òmnia de Roda de 

Berà a fer fotos i/o enregistrar imatges durant les activitats en què participo, per fer-ne ús en el marc de les actuacions de la 

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Informació bàsica de protecció de dades del tractament Xarxa Punt TIC - Òmnia  
Responsable del tractament: la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Finalitat: la finalitat és promoure l’ús de les tecnologies de la informació, i la comunicació de les persones que hi accedeixin mitjançant la 
Xarxa Punt TIC. 
Legitimació: consentiment de l’interessat. I per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics 
conferits al responsable del tractament. 
Destinataris: les dades no se cediran a tercers. 
Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu 
tractament, en les condicions que preveu la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de 
Desenvolupament i Cooperació Social de la Sub-direcció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d’Acció Cívica 
i Comunitària per correu postal (passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a tsf.csv@gencat.cat i signat 
electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). 
Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades
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Indica el/els CURS/OS QUE VOLS FER:  

☐ Alfabetització-Neolectura 

      

      

☐ Anglès matí   

☐ Castellà nivell Alt 

☐ Català Acollida 

☐ Català B-2/C-1 (Expressa’t) 

☐ Llengua estrangers tarda:    

☐ nivell 0 ☐ nivell 1 

☐ Llengua estrangers nit: 

☐ bàsic    ☐ avançat 

☐ Ofimàtica matí:   

☐ nivell inicial   ☐ nivell avançat 

☐ Ofimàtica tarda:  

☐ nivell inicial  ☐ nivell avançat 

☐ Preparació proves graduat educació 

secundària // accés a grau mig

☐ Edició vídeo/muntatge amb imatges  

☐ Taller de Cine-Fòrum 

Cursos externs:       

☐ Curs de manipulació d’Aliments 

☐ ___________________________ 

☐ ___________________________ 

☐ __________________________

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personal, que poden estar en aquesta 
comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb CIF P-4313300-H i domicili al C/ Juan 
Carlos I, 15, CP 43883 de Roda de Berà (Tarragona). La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la seva petició i, en el seu cas, la prestació del servei. Aquestes dades 
no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà 
indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a 
la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l'Ajuntament de roda de Berà, amb domicili al C/ Juan Carlos I, 15, CP 43883 de Roda de Berà 
(Tarragona). Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de 
Protecció de Dades a secretaria@rodadebera.cat 

AVIS SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DE LES COMUNICACIONS 
Aquest correu electrònic s'adreça exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial de l'Ajuntament de Roda de Berà. El seu contingut és per 
a l'ús exclusiu de les persones destinatàries i, conseqüentment, no està permesa la seva utilització, reproducció, alteració i/o difusió per terceres persones, sota 
responsabilitats legals. El correu electrònic i els annexos que pot adjuntar poden contenir dades de caràcter personal, advertint-lo de la seva obligació de conèixer 
i complir amb allò que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27.4.2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDP) i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 
(RLOPD). Si heu rebut aquest missatge per error, li preguem ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció. En el cas 
que aquest missatge sigui contestat per la mateixa via, ha de saber que la seva resposta podria ser coneguda per tercers en entrar a la xarxa. Per això, si el 
missatge inclou contrasenyes, números de targetes de crèdit o qualsevol altra informació que vostè consideri confidencial, seria més segur contestar per una altra 
via i cancel·lar la seva transmissió. L'Ajuntament de Roda de Berà no pot assumir la responsabilitat derivada del fet que terceres persones puguin arribar a conèixer 
el contingut d'aquest missatge durant la seva transmissió. 

Signatura 

Localitat i data:     Roda de  Berà, ______________________ de 20__ 

mailto:eam@rodadebera.cat
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Declaració responsable per a l’alumnat de l’Escola d’Adults Municipal Mediterrani 

Dades personals 

Nom de l’alumne/a   DNI/NIE/Passaport 

Curs 

Declaro, responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

• No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,

diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

• No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

• No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut

simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que no pateixo cap de les malalties següents: 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.

• Malalties cardíaques greus.

• Malalties que afecten al sistema immunitari

• Diabetis mal controlada.

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el metge/metgessa la idoneïtat de realitzar 

l’activitat educativa: 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.

• Malalties cardíaques greus.

• Malalties que afecten el sistema immunitari

• Diabetis mal controlada.

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré a l’escola

d’adults.

4. Que conec l’obligació d’informar l’escola d’adults de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn

familiar.

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació a l’Escola d’Adults Municipal Mediterrani signo la present 

declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

Lloc i data 

Signatura 

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personal, que poden estar en 
aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb CIF 
P-4313300-H i domicili al C/ Juan Carlos I, 15, CP 43883 de Roda de Berà (Tarragona). La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la seva petició i, en 
el seu cas, la prestació del servei. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible 
o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d'accés, 
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a 
l'Ajuntament de roda de Berà, amb domicili al C/ Juan Carlos I, 15, CP 43883 de Roda de Berà (Tarragona). Així mateix també podrà presentar 
una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a 
secretaria@rodadebera.cat 

AVIS SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DE LES COMUNICACIONS
Aquest correu electrònic s'adreça exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial de l'Ajuntament de Roda de Berà. El seu 
contingut és per a l'ús exclusiu de les persones destinatàries i, conseqüentment, no està permesa la seva utilització, reproducció, alteració i/o 
difusió per terceres persones, sota responsabilitats legals. El correu electrònic i els annexos que pot adjuntar poden contenir dades de caràcter 
personal, advertint-lo de la seva obligació de conèixer i complir amb allò que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 
27.4.2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
(RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDP) i el Reial Decret 
1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 (RLOPD). Si heu rebut aquest 
missatge per error, li preguem ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció. En el cas que aquest 
missatge sigui contestat per la mateixa via, ha de saber que la seva resposta podria ser coneguda per tercers en entrar a la xarxa. Per això, si el 
missatge inclou contrasenyes, números de targetes de crèdit o qualsevol altra informació que vostè consideri confidencial, seria més segur contestar 
per una altra via i cancel·lar la seva transmissió. L'Ajuntament de Roda de Berà no pot assumir la responsabilitat derivada del fet que terceres 
persones puguin arribar a conèixer el contingut d'aquest missatge durant la seva transmissió. 
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