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D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que faciliteu s'inclouran en el 
fitxer informatitzat "BDDCAE", del qual el CAE n'és el responsable, amb la finalitat de tenir-vos informats de les nostres activitats i/o de possibles ofertes de treball de la 
nostra entitat. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu adreçar-vos per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08241  Manresa.  

 

 
 

 
 
Marca els serveis pels quals estàs interessat/da: 
 
 Monitor/a casal de vacances  

 Monitor/a menjador escolar  

 Cuiner/a en menjador escolar  

 Dinamitzador/a juvenil  

 Dinamitzador/a gent gran  

 Vetllador/a   

 Formador/a en cursos de lleure  

 Monitor/a activitats extraescolars (detallar en la següent llista) 
 
 Expressió corporal  Arts plàstiques  Multiesports  Ludoteca 

 Urban dance  Dibuix artístic  Patinatge  Contes 

 Danses tradicionals  Mecanografia  Futbol  Cuina 

 Psicomotricitat  Informàtica  Bàsquet  

 Teatre  Animació digital  Anglès (nivell B1)  

 Teatre musical  Lego robòtica  Reforç escolar  

 Titelles  Piano  Jocs de taula  

 Circ  Guitarra  Escacs  

Data  
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Població  Codi postal  

  

Telèfon 1  Telèfon2  

  

Adreça  
electrònica 

 

  

DNI  Data naixement  
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