
 



 
 

 

     

 

Procediments, tècniques i recursos de primers auxilis (15 hores) 
 
 
El proper dissabte 13 de febrer s’inicia el “Càpsula de procediments, tècniques i recursos de 
primers auxilis (15 hores)”. Aquest curs específic està inclòs dins del Curs de Monitor/a 
d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu (Registre ROPEC).  
 
Ateses les restriccions degudes a les mesures encaminades a la prevenció del contagi de la 
COVID-19, s’ha adaptat aquest curs i es realitzarà en un format mixt amb formació a distància, 
virtual i presencial (pràctica). 
 

 

DIES, HORARIS I FORMAT 
 
A distància: 
Abans de la primera classe virtual els assistents al curs s’hauran de connectar a la plataforma 
moodle del CEBLLOB i realitzar l’avaluació inicial com a requisit per a poder iniciar el curs el 
dissabte 13 de febrer. 
Durant el desenvolupament del curs s’enviaran tasques a realitzar. 
 
Presencial – virtual (meet de google): 

❖ Dissabtes 13 i 20 de febrer. 
❖ Horari:  de 9:30h a 13:30h. 

 

Presencial – físic: 
❖ Dissabte 27 de febrer. 
❖ Horari:  de 9:00h a 14:00h 
❖ Lloc: CEM Can Roca de Castelldefels (Carrer del Castanyer s/n). 

 
 

REQUISITS DELS PARTICIPANTS 

 
Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents: 

- Certificat ESO o equivalent acadèmic 
- 16 anys complerts en el moment del curs 
- CIATE Jocs i Esports o dinamitzadors del PCEE 
- CIATE Gestió i organització de petites entitats esportives 

 
 

https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Can+Roca/@41.2824449,1.971754,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMTIX3Z53sHW-IqnbvCl3fotwVYnMaGc3BQTful!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMTIX3Z53sHW-IqnbvCl3fotwVYnMaGc3BQTful%3Dw426-h240-k-no!7i1920!8i1080!4m5!3m4!1s0x12a482bf8ebca961:0xcb56e16f7fcce1ef!8m2!3d41.2825638!4d1.9718778


 
 

 

     

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 
Per realitzar la inscripció al curs, cal fer-ho a través del següent enllaç: 

 

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció 
 

A més, cal que feu arribar per correu electrònic a escolatutors@cebllob.cat o paula@cebllob.cat 

o bé al Consell Esportiu del Baix Llobregat la següent documentació: 

 

▪ Full d’inscripció. 
▪ Menors de 18 anys autorització del pare, mare o tutor. 
▪ Fotocòpia de DNI. 
▪ Full d’autorització d’ús d’imatges. 
▪ Certificat ESO o equivalent acadèmic 

 
 

❖ Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Ctra. N-340, Km. 1249. Parc Torreblanca 

08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tlf. 93 685 20 39 - Fax. 93 632 75 92 
 
La inscripció es validarà un cop s’hagi fet el pagament del curs. 
 

IMPORT I PAGAMENT DE LA MATRÍCULA 

L’import de la matrícula d’aquest curs serà de 40 € per alumne.  

Hi ha dues formes per realitzar el pagament: 
 

a) Pagament directe mitjançant targeta de crèdit través de l’enllaç d’inscripció al curs:  
 

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció 
 
 

 
 
 

 
La data límit serà el dimecres 10 de febrer. 
 
L’organització es reserva el dret a cancel·lar el curs si no s’arriba a un mínim d’inscripcions. Les inscripcions s’atendran 
per rigorós ordre d’arribada i no es realitzarà cap abonament un cop formalitzada la inscripció, excepte en el cas que 
es cancel·li el curs.  

https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/14/inscripcio/nova
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/14/inscripcio/nova
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/14/inscripcio/nova
mailto:escolatutors@cebllob.cat
mailto:paula@cebllob.cat
https://www.google.es/maps/place/Consell+Esportiu+del+Baix+Llobregat/@41.379468,2.0546943,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49bd276864169:0x77c5232eb2576962!8m2!3d41.379468!4d2.056883
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/14/inscripcio/nova


 
 

 

     

RECONEIXEMENT I CERTIFICACIÓ 

La càpsula de procediments, tècniques i recursos de primers auxilis, serà reconeguda mitjançant 
una certificació d'assistència signada per l'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.  
 
Per obtenir el certificat caldrà assistir com a mínim al 80% de les hores de classe. 
 
Tanmateix, per completar el Curs de Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit 
poliesportiu i poder realitzar el registre al ROPEC, caldrà haver realitzat 150h de pràctiques. El 
procediment de certificació de les pràctiques i registre al ROPEC, es detallarà en el moment del 
curs. 
  



 
 

 

     

 

F U L L  D ’ I N S C R I P C I Ó  

 
* S’ha d’omplir amb majúscules i lletra clara 

Cognoms __________________________________________ Nom  _____________________  

NIF |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      Edat____ 

Domicili  _____________________________________________________________________  

Núm. _________ Pis _____ Porta ____ CP |   |   |   |   |   | Població  ______________________  

Província _______________________ Telèfon ______________ Mòbil ___________________  

Fax _________________ Adreça electrònica____________________________ _____________  

Data i lloc de naixement   ______________________________________ Home  Dona  

 

Lloc on es fa el curs:  Format mixt (a distància i presencial) 

Durada del curs:  febrer 2021 

Estudis realitzats: ______________________________________________________________  

 

Es dedica a l'ensenyament esportiu? SÍ  NO  

Es mareja amb facilitat?____ ____   Es cansa amb facilitat?________________ 

Té alguna al·lèrgia coneguda?_______________  A què?______________________________ 

Pren algun medicament?___________________ Quin? _______________________________ 

Altres informacions que la família consideri d’interès _________________________________ 

 

 

Nota: documentació que cal adjuntar amb el full d’inscripció: 

1. Fotocòpia del DNI (de les dues cares) 

* Si sou menors de 18 anys, haureu d'acompanyar l’autorització paterna/materna. (Se 

n’adjunta model) 

 

 

____________________,   ______  de ____________________ de 20 __  
                                                                                                                                                   (població)                                                    (dia)                                            (mes) 

 

 

             

* La data límit d’inscripció serà el dimecres 10 de febrer.  
L’organització es reserva el dret a cancel·lar el curs si no s’arriba a un mínim d’inscripcions. Les inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’arribada 
i no es realitzarà cap abonament un cop formalitzada la inscripció, excepte en el cas que es cancel·li el curs.  
 



 
 

 

     

 

 

 

MODEL D’AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA 

 
 
Jo, _____________________________________________ amb DNI ______________ autoritzo el 

meu fill/a (nom i cognoms) _____________________________________ amb DNI 

_________________ nascut/da a (població) ____________________________ en data (dia/mes/any) 

_____ /_____ / _____  i amb domicili a (carrer, número, porta, CP, població i província) 

________________________________________________________ 

a fer el curs de __Càpsula de procediments, tècniques i recursos de primers auxilis___ organitzat 

per  el Consell Esportiu del Baix Llobregat a Castelldefels durant el febrer de 2021 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

     

CLÀUSULA INSCRIPCIÓ ALUMNES FORMACIÓ 
 

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES I IMATGES 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i Reglament Europeu 2016/679, RGPD, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i legislacions vigents, li informen que les dades recollides a partir del present 
formulari seran incorporades a una base de dades sota responsabilitat de Consell Esportiu del Baix 
Llobregat amb la finalitat d´atendre la seva sol·licitud d´inscripció als nostres cursos de formació. 

Podrà exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i els de 
limitació i portabilitat al seu tractament dirigint-se a Consell Esportiu del Baix Llobregat amb direcció a Parc 
Torreblanca, Ctra. N340, km. 1249, Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona o mitjançant un correu a 
cebllob@cebllob.cat. 
 
El Consell Esportiu del Baix Llobregat mitjançant la difusió de la seva política de privacitat deixa constància 
de la implantació de totes les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent. 
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es 
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat 
d´impartir la formació a la que vostè s´ha inscrit per poder complir les obligacions pròpies d´un centre 
formatiu, entre les quals es troba la gestió del seu expedient formatiu i la seva avaluació. 
 
D´altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret de l´honor, a la intimitat 
personal i familiar i la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, 
obtingudes arrel de la seva participació en alguna de les activitats, a la nostra pàgina web, xarxes socials 
Facebook o Youtube, per donar a conèixer o publicitar les activitats formatives realitzades per la nostra 
entitat. 
 
A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades 
de caràcter personal, per a la finalitat especificada, per part del Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 

      Autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat al tractament de les meves dades.. 
 

      Autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat a publicar la meva imatge en qualsevol dels mitjans 
electrònics esmentats. 
 

       No autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat a publicar la meva imatge en qualsevol dels 
mitjans electrònics esmentats. 
 
 
 
Nom i cognoms de l´interessat: 
 
DNI: 
 
Signatura de l´interessat                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                         A Sant Feliu de Llobregat a ..... de......................... de 202... 
                                                                                           Consell Esportiu del Baix Llobregat                         



 
 

 

     

CLÀUSULA INSCRIPCIÓ ALUMNES FORMACIÓ MENORS 
 

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES I IMATGES 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD i Reglament Europeu 2016/679, RGPD, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i legislacions vigents, li informen que les dades recollides a partir del present 
formulari seran incorporades a una base de dades sota responsabilitat de Consell Esportiu del Baix 
Llobregat amb la finalitat d´atendre la seva sol·licitud d´inscripció als nostres cursos de formació. 

Podrà exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i els de 
limitació i portabilitat al seu tractament dirigint-se a Consell Esportiu del Baix Llobregat amb direcció a Parc 
Torreblanca, Ctra. N340, km. 1249, Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona o mitjançant un correu a 
cebllob@cebllob.cat. 
 
El Consell Esportiu del Baix Llobregat mitjançant la difusió de la seva política de privacitat deixa constància 
de la implantació de totes les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent. 
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es 
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat 
d´impartir la formació a la que vostè s´ha inscrit per poder complir les obligacions pròpies d´un centre 
formatiu, entre les quals es troba la gestió del seu expedient formatiu i la seva avaluació. 
 
D´altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret de l´honor, a la intimitat 
personal i familiar i la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, 
obtingudes arrel de la seva participació en alguna de les activitats, a la nostra pàgina web, xarxes socials 
Facebook o Youtube, per donar a conèixer o publicitar les activitats formatives realitzades per la nostra 
entitat. 
 
A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades 
de caràcter personal del menor, per a la finalitat especificada, per part del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat 
 

      Autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat al tractament de les dades del menor. 
 

      Autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat a publicar la imatge del menor en qualsevol dels 
mitjans electrònics esmentats. 
 

       No autoritzo al Consell Esportiu del Baix Llobregat a publicar la imatge del menor en qualsevol 
dels mitjans electrònics esmentats. 
 
 
Nom i cognoms de l´interessat: 
DNI: 
 
Nom i Cognoms del pare o tutor legal del menor: 
DNI: 
 
 
Signatura de l´interessat  
                                                                                     
 
 
                                                                     A Sant Feliu de Llobregat a ..... de......................... de 202... 
                                                                                                         Consell Esportiu del Baix Llobregat  


