
 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea de Serveis a les Persones 
JOVENTUT 

 

 

 

 

Parc Pompeu Fabra i Poch, 1 Telèfon: 972 58.32.11 Administració i contacte:  
17820 – Banyoles (Girona)  Pg. Indústria, 25 Telèfon: 972 58.18.48/57.00.50 
correu-e: joventut@ajbanyoles.org 17820 – Banyoles Fax: 972.58.05.59 

SOL·LICITUD MONITORATGE REFORÇ 
LLEURE PER A TOTHOM 2017 
   
Dades del sol·licitant 
Nom i Cognoms      DNI/NIE 
 
 

Domicili       Municipi                  Codi Postal 
 
 

Telèfons (mare, pare, tutor/a...)    Correu electrònic 
 
1.  
 

2.  
 

 

Dades dels infants sol·licitants de monitor/a 
 

NOM i COGNOMS dels infants EDAT NOM del CASAL SOL·LICITAT  DATES  
    

    

    

 

Informació sobre casals del Lleure per a Tothom 
ENTITAT NOM CASAL EDATS DATES disponibles 

1. La Pinya p3 a p5 26 juny - 8 setembre 
2. Els Petits de Cal Drac 1r a 3r 26 juny - 8 setembre 

3. Escàndol 4t a 6è 26 juny - 8 setembre 
4. Joves 1r i 2n ESO 3 - 28 juliol  

Coordinadora de Lleure 

5. Excursionista 4t a 6è 3 - 28 juliol 
Consell Esportiu 6. Casal d’Estiu del Consell Esportiu p3 a 6è 22 juny – 8 setembre 
Escola de la Natura 7. Esplai Verd p3 a 6è 26 juny - 11 d’agost 
Museus - Arqueolític 8. Supervivència! 1r a 6è  3 - 28 juliol 

Escola de Música i Aula de Teatre 9. Que Comenci! p4 a 2n ESO  26 juny - 28 juliol 

 
Documentació Requerida 
 
- Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a del menor 

 
Sol·licito 

 
Sol·licito monitoratge de reforç pels casals Lleure per a Tothom per l’any 2017. 
 

Signatura 
Cognoms i nom       Signatura  
 
 
Banyoles, 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per a deixar constància de l’entrada i sortida de 
documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament de 
les dades que es realitza a l’Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les 
seves dades personals únicament seran comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu 
consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se 
a l’Alcalde –President de l’Ajuntament. 
 

Aquesta fitxa s’ha de lliurar a l’Ajuntament de Banyoles abans del 31 de maig de 2017. 
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