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EXTRAESCOLAR D’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

Nom i cognoms del nen/a* 

Edat* 

Data de naixement/Curs escolar que farà al 21-22* 

Escola* 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor* 

DNI* 

Direcció* 

Telèfons de contacte* 

Email* 

DADES BANCÀRIES* 

IBAN: 

ENTITAT OFICINA DC No DE COMPTE: 

 

 

Autorització: 

En/Na....................................................................................................................................amb 

DNI........................................ 

Pare/mare o tutor/a de.................................................................................................sol·licito 
que el meu fill/a pugui realitzar l’activitat extraescolar de Educació Emocional a l’Escola i 
certifico que les dades esmentades anteriorment,són correctes i que les meves dades 
bancàries seran utilitzades per tercers (en aquest cas banc o caixa quepassa la facturació). 
Autoritzo al personal que vetlla per la seguretat del meu fill/a a prendre les decisions 

medicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar 

*camps obligatoris 
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• Què creus que pot ser més interessant i important a treballar emocionalment amb el 
teu fill/a? Què el faria aprofitar més el taller d’ Intel·ligència emocional? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Als tallers d’Intel·ligència emocional treballarem els següents àmbits, marca quins 
creus que poden ser més aconsellables treballar amb el teu infant: 
 

1. Emocions: pròpies i alienes 
2. Autoestima 
3. Relacions i habilitats socials (Empatia, respecte, prevenció de bullying…) 
4. Autoconeixement i Motivació 
5. Autocontrol 
6. Treball en equip/lideratge 

 

 

• Amb l´objectiu de tenir una atenció personalitzada amb cada infant, agrairia 
m’informéssiu de fets destacables a la vida de l´infant com… 

Divorci no integrat i acceptat, mort o malaltia propera, TDAH, ansietat… 
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o Marca amb una X si autoritzes a que la imatge del/la menor a qui representes pugui 
aparèixer en fotografies corresponents a les activitats organitzades en el marc de 
l'activitat programada per l´Escola Mallorca i Mar Milán Seda 
 
 

o Marca amb una X si autoritzes a rebre emails amb articles i informació sobre temes 
relacionats amb l’educació emocional per part de l´Escola Mallorca i Mar Milán Seda 

 

 

 

Data i Signatura pare/mare/tutor 

 

 

 

Enviar tot emplenat a:  marmilanseda@gmail.com 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la que es 
regula el dret a la informació a la recollida de dades, informem dels següents extrems:   

-      Les dades de caràcter personal subministrades en aquesta o en altres comunicacions mantingudes seran objecte de 
tractament als fitxers responsabilitat de Mar Milán Seda.  

-      La finalitat del tractament és gestionar de forma adient la prestació del servei que ens ha requerit. Aquestes dades no seran 
cedides a tercers.  

-      Informem de la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició , d’acord a la Llei 
15/1999, davant  Mar Milán Seda com a responsables del fitxer. Els drets es poden exercitar contactant per email a 
mar@marmilanseda.com  o bé enviant una carta al Carrer Numancia 77 1oC  de Barcelona.   
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