
 

 

 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ ALS AMICS i AMIGUES DEL CEESC 

Núm. .....................(a omplir pel CEESC) 

En/na................................................................................................amb NIF........................................................... 

i domicili en el carrer............................................, número......................planta..................porta....................... 

de.................................................................província de..........................................................CP.......................... 

amb telèfon/s............................................................i correu electrònic................................................................. 

 

Situació actual: 

� Estudiant d’Educació Social. Universitat.................................................Curs................................. 
� Altres professions................................................................................................................................... 

Demana la seva admissió en el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya com a 
membre d’Amics i Amigues del CEESC, per la qual cosa declara responsablement:  

- no complir les condicions per procedir a la col·legiació  
- que accepta les condicions per ser membre d’Amics i Amigues del CEESC 
- que les dades facilitades són correctes 

 
Documentació necessària: 

- Estudiants de Grau i Diplomatura d’Educació Social: full de la darrera matrícula universitària 
i una fotocòpia del DNI. 

- Altres professionals: fotocòpia del DNI. 
 
Quotes: 

Per a estudiants d’Educació Social: gratuït  

Per a altres professionals: 55€ (quota anual) 

 
Titular del compte  
Entitat bancària  
 
Entitat                      Oficina  DC    Número de compte 

                    
IBAN: 
 

 En cas de no conèixer el número IBAN, autoritzo al CEESC a calcular aquests dos números a 
través de l’eina de conversió de la web de la Zona de Pagos en Euros (SEPA) 
http://www.sepaesp.es/sepa/es/. 
 

 Autoritzo el CEESC a girar al meu compte corrent els rebuts corresponents a la quota d’Amics del 
CEESC. 
 



 

 

 
 
Vols rebre anualment els Quaderns d’Educació Social a un preu de 6€? 
 

 Sí 
  

 No 
 
Com t’has assabentat de l’existència de la figura dels Amics i Amigues del CEESC? 
 
............................................................ 
 
 
Signatura: 

 
 
 
 
 
 

.......................................................,  a............ de/d’...........................................................de............................... 
 
 
 
A LA PRESIDENTA DEL COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE 
CATALUNYA (CEESC). 
 
El/la sotasignat declara que les dades expressades són correctes. 
 
IMPORTANT: En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de 
caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i 
quedaran incorporades als fitxers del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) per dur a terme una 
gestió correcta de les finalitats del CEESC. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició davant del Servei d’ Atenció Col·legial del CEESC amb domicili C/Aragó 141-143 4ª planta 08015 (Barcelona), a l’adreça 
electrònica: ceesc@ceesc.cat  Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides, a entitats i 
institucions col·laboradores del CEESC amb la finalitat de oferir serveis. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol 
moment. En cas de no rebre comunicació per escrit en contra signat i dirigit a la Junta de Govern del CEESC sigui per correu 
postal(C/Aragó 141-143 4ª planta 08015 (Barcelona)), fax (935 183 054)  o correu electrònic (ceesc@ceesc.cat) , s’entendran 
acceptades  les condicions anteriors. Amb les dades de totes aquelles persones que no desitgin rebre cap tipus d’informació 
crearem la nostra llista de protecció de dades (llista Robinson).  
 


