
 
 
 

Formulari d’inscripció 
 
Digues quina és la teva disponibilitat i les teves preferències i ens posarem en contacte amb tu. 
 
Nom:        Cognoms:          
DNI/NIE:      Data naixement:     Nacionalitat:     
Adreça:               
Codi postal:      Població:          
Telèfon:      Correu electrònic:         
Llengües que domines:             
Entitat (en el cas de pertànyer a alguna entitat):         
 
Disponibilitat del període de voluntariat: (selecciona els diferents mesos en els quals té disponibilitat) 

 

    gener     febrer      març      abril        maig       juny      juliol       agost      setembre     octubre      novembre      
 

    desembre        tot l’any        indiferent 
 
Disponibilitat diària: (selecciona els diferents dies en els quals té disponibilitat) 
    dilluns       dimarts      dimecres      dijous        divendres        dissabte       diumenge 
 
Disponibilitat horària: (selecciona les diferents franges d’edat en les quals té disponibilitat) 
    8 a 10 h        10 a 12 h        12 a 14 h         15 a 17 h        17 a 19 h        indiferent          altres:  
       
  
Quantes hores setmanals hi pots dedicar:    hores 
 
Franges d’edat en la que es vol treballar:  
 

               de 0 a 6 anys        de 7 a 12 anys         de 13 a 16 anys         de 17 a 20 anys       més de 20 anys         
 

           indiferent 
 
Activitats relacionades amb els aprenentatges escolars:  
(selecciona un o més àmbits en els que t’agradaria participar) 
    Reforç escolar          
    Aprendre a aprendre          
    Competència lingüística i comunicativa  
    Competència matemàtica i  científica 
    Altres:       
 
Activitats relacionades amb l’àmbit cultural, artístic, esportiu i de lleure:  
(selecciona un o més àmbits en els que t’agradaria participar) 
 

    Teatre                Música         Dansa          Dibuix i pintura         Jocs i activitats lúdiques 
    Manualitats        Futbol          Bàsquet        Handbol                   Altres:    
  
Activitats relacionades amb els suport a persones i a entitats:  
(selecciona un o més àmbits en els que t’agradaria participar) 
    Competència social          
    Competències marentals i parentals          
    Orientació i autonomia  
    Formació sobre aspectes relacionats amb la salut 
    Acompanyament i suport personal 
    Suport a entitats de l’àmbit social (menjador social, gestió d’articles usats, ...) 
    Altres:       
 
Com t’has assabentat del projecte?:  
    Premsa              Ràdio i televisió          Lloc de treball                                  Amistats  
    Facebook           Internet / web             Universitat o centre d’estudis          Altres:    
  
   
                   Autoritzo a participar de les accions del programa de voluntariat del 6-16. Signatura: 
 
 

Les seves dades formaran part del fitxer titularitat de l’ESCOLA DE L’ESPLAI DE TORTOSA, amb finalitat del programa de voluntariat del 6-16. Podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Mercaders 4-6, baixos de TORTOSA (TARRAGONA). 
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