Servei d’Esports

Certificat

Programa Neda a l'escola

, com a

, amb DNI

En/Na
de la Nom de l'empresa/entitat/ajuntament

Selecciona una opció
, responsable

, amb NIF

, amb domicili a

de l'activitat a la piscina
,

CERTIFICA:
- Que l'escola

ha participant en el programa Neda a l’Escola amb un total de

alumnes de

Selecciona una opció

amb un total de

des del

al

sessions.

- Que durant el programa s’han treballat els següents blocs de treball:
familiarització

propulsió i desplaçaments

respiració

salts

flotació

girs

- Que els monitors de la piscina

, responsables del programa

complien amb els requisits de titulacions que estableix la normativa vigent.
- Que durant les sessions realitzades durant el programa s’han treballat els objectius següents:
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Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar

Servei d’Esports
Servei
d’Esports

- Que els alumnes participants han assolit majoritàriament els objectius plantejats, com es demostra en els informes
d’avaluació individuals que s’han entregat en finalitzar el programa.
- Que dintre del grup hi ha

nens/es que tenen necessitats educatives especials derivades de limitacions

significatives, tant en el funcionament intel·lectual o en la conducta adaptativa, que requereixen mesures i suports
intensius per poder relacionar-se i aprendre en entorns ordinaris del centre i de la comunitat educativa.

I perquè així en quedi constància, es signa el present document.

5. Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions de l'Àrea d'Esports.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del procediment
administratiu.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.
> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.
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