Departament d’Esports i Joventut
Centre d’Informació Jove
C/ Joan Xico, s/n
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 31 23 33 · fax 971 31 88 14
cij.eivissa@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Comunicació de realització de cursos de monitors o directors d’activitats de
temps lliure infantil i juvenil
Dades de l’escola de temps lliure que fa la sol·licitud
Nom ..................................................................................................................................................
CIF ....................................................................................................................................................
Domicili ............................................................................................................................................
Població .......................................................... Codi postal ..............................................................
Tel. ................................................................ Fax ............................................................................
Adreça electrònica ...........................................................................................................................
Nom de la persona responsable .......................................................................................................

Dades del curs
TIPUS:
Curs de monitors d’activitats de temps lliure
Curs de directors d’activitats de temps lliure
Altres cursos ................................................
Durada del ................................... al ........................... Nombre de places convocades ...............
Horari de ............................ a ....................... Dies ..........................................................................
Lloc de realització del curs ...............................................................................................................
Municipi .............................................................................................................................................
Per contactar durant l’activitat, telefonau al número .........................................................................

Aquesta comunicació s’ha de presentar com a mínim 30 dies abans del començament del curs.
Declaram que totes les dades consignades són certes, i que coneixem la normativa vigent per la
realització d’aquests tipus de cursos i ens comprometem a complir-la.

Eivissa, .................. d ........................................... de 20..........

Signatura de la persona responsable del curs
Signatura de la persona responsable de l’entitat

Detall de les titulacions de l’equip de professors

Nom i llinatges

DNI

Titulacions

Escola de formació
o universitat

Director
del curs
1
2
3
P 4
R 5
O 6
F 7
E 8
S 9
S 10
O 11
R 12
S
13
14
15

Documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud d’autorització
Programació detallada del curs actual amb els continguts i els horaris de cada matèria.
Fotocòpia de la formació o del títol que habilita el professorat.
Document de la certificació de reconeixement de l’escola que fa la sol·licitud (si no s’ha
lliurat amb anterioritat al Consell d’Eivissa).

Documentació que s’ha de tenir durant la realització dels cursos
•
•
•
•
•

Programació.
Llista i expedient dels alumnes que participen al curs.
La pòlissa vigent d’assegurances d’assistència i accidents per als participants (inclosos el
director o directora, els monitors i altre personal, en pràctiques o no) en les activitats
corresponents.
La pòlissa vigent d’assegurances de responsabilitat civil per afrontar el risc dels danys
personals o materials, o els desperfectes que el desenvolupament de l’activitat pugui
ocasionar.
L’original o la còpia compulsada dels diplomes o títols de la formació de l’equip de
professors.

