PARADA
LITERÀRIA

tarifes

8a edició

Per formalitzar la vostra inscripció a la 8a edició del concurs escolar “Parada literària”, empleneu tots els camps d’aquest formulari i envieu-lo per
correu electrònic a paradaliteraria@atmlleida.cat abans del 1 de març de 2019. A fi que puguem comunicar-nos de forma ràpida i eficient amb
els centres educatius durant el desenvolupament del concurs, us agrairem que empleneu totes les dades que se sol·liciten amb lletra majúscula.
Dades d’inscripció del centre
Nom del centre educatiu:
Sr(a). Director(a):
Adreça:
C.P.:

Població:

Província:
Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:
Caràcter del centre:
Tipus d’ensenyament que s’imparteix al centre:

Públic
Primària

Privat

Concertat
ESO

Batxillerat

FP

Educació d’adults

És recomanable que nomenin un interlocutor que coordini la participació del centre al Concurs. Serà la persona amb la qual l’ATM contactarà en cas
de qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir.
Nom i cognoms:
Càrrec:

Telèfon:

Correu electrònic:

Categories en les que vol participar el centre
Expressió artística. “Ens movem en colors: dibuixa el transport públic”

Núm. d’alumnes

Grup-1 (Cicle Mitjà).
Grup-2 (Cicle Superior).
Expressió literària. Prosa. “Cròniques d’a bord: el transport públic en 40 línies”

Núm. d’alumnes

Grup-3 (1r Cicle d’ESO).
Grup-4 (2n Cicle d’ESO).
Concurs d’idees. “Què faries per millorar el model de mobilitat de la teva ciutat?”

Núm. d’alumnes

Grup-5 (Batxillerat i Cicles Formatius).
Expressió escrita. “Redacció lliure sobre la mobilitat sostenible”

Núm. d’alumnes

Grup-6 (Formació de persones adultes).
Fotografia la mobilitat sostenible i segura. “Com ens movem”

Núm. de pares

Grup-7 Fotografia (Mares i pares).
Aproximació didàctica a la mobilitat sostenible

Núm. de professors

Grup-8 Fitxa descriptiva d’una activitat. (Mestres i professors)

La participació en el concurs suposa l’acceptació dels termes de la convocatòria.
D’acord amb allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari
s’incorporaran al fitxer “Accions promocionals” del que n’és responsable el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM Lleida) amb la finalitat de posar-nos
en contacte per fer-los arribar informació sobre accions promocionals i activitats educatives i culturals vinculades a la promoció del sistema tarifari integrat de l’ATM i a la sensibilització sobre l’ús
de modes sostenibles de transport.
El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’ATM de Lleida pugui atendre els objectius indicats. El
consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació davant del Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3,
entresòl 25002 Lleida info@atmlleida.cat.

