
 
Generalitat de Catalunya.  
Departament d’Educació 
Escola Àngel Guimerà 
El Vendrell 
Telf. 977660860 
c/e: e3004748@xtec.cat 
 

FULL VOLUNTARIAT 
 
En/Na ___________________________________DNI/NIE/PASS______________ 
 
Pare/mare/familiar de __________________________________del nivell __________ 
 
No tinc familiars al centre __________   Sóc estudiant a l’Institut _________________  
 
o a la Universtitat _________________ El meu telèfon és _______________________ 
 
Adreça electrònica  ______________________________________________________ 
 
M’agradaria ser membre de la borsa de voluntariat de l’escola Àngel Guimerà del 
Vendrell i em comprometo, amb la signatura d’aquest document, a mantenir en la 
privacitat de l’aula les característiques acadèmiques i personals de l’alumnat del centre. 
La direcció es reserva el dret de cancel·lar aquest compromís en cas de conductes 
contràries a les normes de convivència de l’escola per part del voluntariat. 
  
 
GRUPS INTERACTIUS, preferiblement a: 

 □Ed. Infantil i Cicle Inicial   □Cicle Mitjà i Cicle Superior 
 
(Marcar amb una X la disponibilitat) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h a 11:00h      
15 a 16:30h      

 
BIBLIOTECA: 

 □ Preparant material, folrant llibres, fent contacontes, dinamitzant o 
participant en una tertúlia, … (L’horari és segons la disponibilitat del voluntari/ària). 
 
HORT I JARDÍ: 

□   M’ofereixo per fer tasques de voluntariat a l’hort i al jardí de l’escola. 
 
 
Signatura de la persona voluntària 
 
 
 
 
 
El Vendrell, ____ de _________________de 20___ 
 
 
 
 



 
Generalitat de Catalunya.  
Departament d’Educació 
Escola Àngel Guimerà 
El Vendrell 
Telf. 977660860 
c/e: e3004748@xtec.cat 
 

 
 
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 

 
 
L’Escola Àngel Guimerà disposa a internet d’un espai web https://agora.xtec.cat/ceip-
aguimera-vendrell/  i d’una revista escolar Cinc Cèntims, on s’informa i es fa difusió 
d’activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
 
En aquesta pàgina web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, 
individualment o en grup, alumnes, mestres i voluntariat realitzant les esmentades 
activitats. 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als 
pares o tutors legals de l’alumnat i voluntariat menor d’edat, així com a les persones 
majors d’edat el poder publicar fotografies on apareguin i aquestes siguin clarament 
identificables. 
 
 
Nom i cognoms _________________________________________________________ 
 
DNI / NIE / Passaport ________________________  
 

 Autoritzo  
 No autoritzo 

 
que la meva imatge pugui constar en fotografies i vídeos corresponents a activitats 
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i 
publicades a: 
 La pàgina web del centre. 
 Filmacions destinades a difusió pública no comercial (TV). 
 Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 
 
Signatura, 
 
 
 
 
 
El Vendrell,  _______ d __________________________de 20 ___ 
 
 
ON DEIXEM AQUESTA BUTLLETA : 
 

� A SECRETARIA. 
� AL PROFESSORAT. 
� A L’AMPA. 


