Més informació:
petitsigransvilassar@gmail.com

Què és In Art?

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ALS TALLERS IN ART

Tallers on infants i adolescents amb i sense discapacitat intel·lectual
treballaran conjuntament utilitzant l’expressió artística com a eina pel

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR:

creixement personal i pel foment de la inclusió de la discapacitat i la

Cognoms:

transformació social.

DNI:

Nom:

Adreça:

Objectius
•

Afavorir l’autoestima i l’autoconeixement a través de la presa de
consciència del propi cos i de les seves possibilitats expressives.

•

Fomentar la personalitat creadora d’infants i adolescents, facilitant-los
una nova forma d’expressió del seu món intern.

•

Potenciar la trobada i intercanvi entre infants i adolescents amb i sense
discapacitat descobrint nous codis de comunicació i relació.

•

Codi Postal:

email:

Telèfon:

DADES DEL PARTICIPANT:
Cognoms:

Nom:

Data de naixement:
No discapacitat

Discapacitat

Potenciar l’actitud d’empatia, tolerància i respecte cap a un mateix i la
resta de companys i companyes del grup.

•

Població:

Afavorir la construcció de nous valors per una societat més plural i

Tipus i grau de discapacitat:

AUTORITZACIÓ DRET D’IMATGE
Jo............................................................................................,com a pare, mare
o tutor de..............................................................................., AUTORITZO que
als responsables dels tallers a realitzar i utilitzar imatges per fins relacionats

inclusiva.

amb els tallers, en publicacions i filmacions destinades a difusió pública.
Aquestes dades només seran tractades per la finalitat per la què han estat

A qui va adreçat?

recaptades, no cedint-se ni comunicant-se a tercers. En qualsevol moment

Infants i adolescents d’entre 9 i 14 anys interessats en realitzar una activitat

podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes

artística d’inclusió de la diversitat.

dades adreçant-vos a petitsigransvilassar@gmail.com
Signat:

Dates i horari
Els tallers es duran a terme en horari de dissabte matí:
Data d’inici: 24 d’octubre del 2015

Nom i Cognoms:
Vilassar de Dalt,

de

del 2015

Data de finalització: 9 d’abril del 2016
Les persones interessades en participar en els tallers han d’omplir el

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us

formulari i enviar-lo a escanejat a petitsigransvilassar@gmail.com abans del

informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’associació Petits i

16 d’octubre.

Grans. Per tal d’exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició us podeu dirigir a

Activitat gratuïta

l’email petitsigransvilassar@gmail.com

