Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA
AL CONSELL DELS INFANTS
EDU-050

Som els nois i noies que formem part del Consell dels Infants del Prat. Aquest Consell es va crear
perquè les persones adultes poguessin saber què pensem, nosaltres els nois i noies, de la nostra ciutat.
Fins a la creació d'aquest Consell, ningú no ens havia donat l'oportunitat d'expressar les nostres idees i,
ara, nosaltres et demanem la teva col·laboració per poder renovar-lo i fer que la nostra veu s'escolti més a
la ciutat.
El Consell dels Infants està format per nois i noies que cursen 5è i 6è de primària. Formar-ne part és una
cosa seriosa, ja que si volem que les nostres opinions siguin tingudes en compte, hem de ser responsables
dels nostres actes.
Formar part del Consell comporta, entre d'altres coses, assistir com a mínim a una reunió mensual, d'una
hora i mitja de durada aproximadament. Aquestes reunions es fan a espais de l'Ajuntament del Prat de
Llobregat, 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 la teva tutora o tutor abans del 7 d'octubre. Només seran candidats a consellers i conselleres
aquells nois i noies que es presentin el dia del sorteig, la data del qual es notificarà per correu a
l’adreça de la butlleta.
També pots fer arribar la teva candidatura a la Secció d'Educació (c. Centre, 26-30 1r pis) abans del dia
28 de setembre, trucant per telèfon al 93.379.00.50 (extensió 5479), o enviant-la emplenada per
correuelectrònic a educacio@elprat.cat

AJUDA'NS A MILLORAR LA CIUTAT


Nom i cognoms

Gènere (nena/nen/no binari)_______________________ Edat
Nom i cognoms (pare/mare o tutor/a legal)

_____________
DNI

Correu electrònic (del pare o mare)
Telèfon (de casa o del pare o mare)__

________________________

Adreça_________________________________ Escola_________________________Curs_______

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura del pare/mare o tutor/a legal

Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades de
conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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L’Ajuntament del Prat de Llobregat compta amb tot un seguit de mitjans de comunicació a través dels quals es donen
a conèixer les activitats i els actes que ofereix a la ciutadania. En aquests mitjans es poden publicar imatges/veu en
què apareguin persones majors d’edat i nenes i nens, individualment o en grup.
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i considerat com a
dada personal a respectar i protegir d’acord a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 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.
Les imatges podran ser difoses als diversos mitjans i canals de l’Ajuntament (web municipal, xarxes socials, material
promocional, publicacions externes, revistes, tríptics i altres mitjans propis) mentre no es revoqui aquesta
autorització.
I, perquè consti i tingui els efectes que correspongui, signo aquesta autorització a l'empara d’allò que disposa la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 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, i
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals .
Signatura

Signat

Esborrar

Imprimir
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