INSCRIPCIÓ PROJECTE PARELLES TIC
Dades del participant:
Nom

Cognoms

DNI

Data naixement

Adreça
Codi postal

Població

Telèfon

c/e

Estic interessat en rebre informació per correu electrònic
SOL·LICITO PARTICIPAR AL PROJECTE I EM COMPROMETO A:
•
•
•

Realitzar 6 sessions d’1:30h durant tres setmanes d’acompanyament/formació en
alfabetització i competències digitals a una persona amb poc coneixement de les TIC
que m’assignaran des del projecte
Avisar en cas de no poder assistir a alguna de les sessions o comunicar qualsevol
incidència.
Omplir els qüestionaris corresponents del que es treballa a cada sessió i el qüestionari
de valoració final.

L’Ajuntament de Reus (Casal de Joves la Palma i el Servei Municipal de Biblioteques) seran
els encarregats d’explicar la tasca als participants, oferir un acompanyament amb una
persona de referència durant tot el projecte per a qualsevol incidència i lliurar-vos un
document fent constar les hores dedicades al programa i la tasca realitzada.
TELÈFON INCIDÈNCIES: 977 010 025, i demanar pel responsable del Projecte Parelles TIC
Signatura
Reus,

de

de

20

D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és
responsabilitat de l’Ajuntament de Reus per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la
gestió específica de la seva sol·licitud. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Ajuntament de Reus.

Marca amb una creu les hores i dies que et vagin bé per realitzar les trobades:
HORES
10h
11h
12h
13h
16h
17h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18h
19h

Si tens preferència per algun d’aquests espais marca amb una X aquells espais on t’aniria
millor desenvolupar el projecte:
Biblioteca Central Xavier Amorós

Casal de Joves la Palma

Biblioteca Pere Anguera

Dades del pare, mare o tutor/a legal, en cas que el/la participant sigui menor
d’edat
PARELLES TIC, és un programa que té com a principal objectiu fer participar els joves en la
seva comunitat i formar persones adultes i gent gran en l’ús de les TIC, alhora que enfortir els
vincles intergeneracionals i fomentar l’inclusió social.
Els joves participants exerceixen de formadors en aquest programa durant un període total de
3 setmanes que representa un total de 9hores de formació amb la parella a la Biblioteca
Central Xavier Amorós, al Casal de Joves o bé a la biblioteca Pere Anguera.
Els joves es comprometen a realitzar 6 sessions d’1:30h durant tres setmanes
d’acompanyament/formació en alfabetització i competències digitals (amb un ordinador, una
tauleta o un telèfon mòbil) a una persona adulta amb poc coneixement de les TIC.
Les sessions es realitzaran a la biblioteca Central Xavier Amorós, Casal de Joves la Palma o
Biblioteca Pere Anguera.
En/na

amb DNI

autoritzo a
Assistir a l’activitat sol·licitada segons les condicions establertes. La participació al projecte
autoritza a l’organitzador la realització de fotografies i vídeos de l’activitat i la possible difusió
de la imatge. Si es prefereix no acceptar l’enregistrament podeu comunicar-ho enviant un
correu a info.joventut@reus.cat indicant el nom i el projecte.
Signatura

Reus,

de

de

20

