Àrea d’Igualtat i Drets Socials

Som els nois i noies que formem part del Consell dels Infants del Prat; aquest Consell es va crear amb
l’objectiu de que els infants tinguem veu i puguem fer aportacions a la nostra ciutat, ja que si volem que les
nostres opinions siguin escoltades, hem d’implicar-nos de forma activa amb el nostre municipi.
Ara, nosaltres et demanem la teva col·laboració per poder renovar-lo; només cal que actualment, estiguis
cursant 5è curs de primària.
Formar part del Consell comporta, entre d'altres coses, assistir a una reunió mensual, d'una hora i mitja de
durada aproximadament. Aquestes reunions es fan a l'edifici de l'Ajuntament situat al carrer del Centre, en
horari extraescolar.
Si tens temps i ganes de treballar per la teva ciutat, omple la butlleta que hi ha a continuació i lliura-la a
l’educadora que fa la sessió a la teva escola. També pots fer arribar la teva candidatura a la Secció
d'Educació (c. Centre, 26-30 1r pis) abans del dia 12 de juny, trucant per telèfon al 93.379.00.50 (extensió
5332), o enviant-la emplenada per correu electrònic a company@elprat.cat o consellinfants@elprat.cat
Només seran candidats a consellers i conselleres aquells nois i noies que es presentin el dia del sorteig (Us
facilitarem més informació mitjançant una carta que us farem arribar properament al vostre domicili).

AJUDA'NS A MILLORAR LA CIUTAT
PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA AL CONSELL DELS INFANTS!
D’acord amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals seran incloses
en el fitxer “Gestió Educació” amb la finalitat de comunicar la celebració del sorteig per elegir els membres del Consell dels Infants del següent curs. Podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat- Pl. De la Vila, 1 –
08820-El Prat de Llobregat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM I COGNOMS ______________________________________________________
ADREÇA _____________________________________________________________
TELÈFON (de casa o del pare o mare) ____________________________ EDAT _______
ESCOLA _____________________________________ CURS ___________________
NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE O TUTOR/LEGAL ________________DNI____________
SIGNATURA DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 1/1982, de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge i amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal:
□ SÍ □ NO Autoritzo a l’Ajuntament del Prat de Llobregat per captar la imatge del meu fill/a per mitjans
audiovisuals, gràfics i telemàtics als efectes únics i exclusius de les finalitats públiques relacionades amb
el Consell dels Infants del Prat.
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