
FULL d’INSCRIPCIÓ AL BANC DEL TEMPS DEL MOIANÈS  
 

Dades personals:  (*necessari): Nº d’Usuari/a: ................   

(*) Nom: 

(*) DNI/NIE: 

(*) Data de Naixement: 

(*) Població: 

(*) Telèfon: 

Correu electrònic: 

Facebook / Web / Blogs: 

(*) Cognoms: 

(*) Nacionalitat: 

(*) Adreça: 

(*) Codi Postal: 

Telèfon 2: 

 

 

Professió, experiència, estudis o coneixements en g eneral: 
 
 
 
(*) Serveis que podeu oferir (es podran modificar s empre que es vulgui): 
(habilitats, coneixements, carnet de conduir i/o vehicle propi, tallers de grup que podeu impartir...) 
 
 
 
 
Preferències de contacte: [Correu electrònic] [Telegram] [WhatsApp] [Telèfon mòbil] [Telèfon fix] 
 
Interessos o aficions que us agradaria compartir (activitats que proposaríeu, llengües que us 
agradaria practicar...): 
 
 
Serveis que us poden interessar: (situacions en les que us agradaria que algú us ajudés, coses 
què no podeu o no us agrada fer i podria fer algú altre, a quina mena de tallers o activitats us 
apuntaríeu...): 

 
Com ens heu conegut: (amistats, publicitat, presentacions, fires, web, xarxes socials...) 
 
Ús de les xarxes socials: (utilitzeu habitualment el correu electr., internet, les xarxes socials...?) 

 
Desitjo rebre informació sobre les activitats del B anc del Temps: � Sí     � No 

Amb la signatura d’aquest document, dono el consentiment de forma expressa que les meves dades siguin tractades pel 
Banc del Temps del Moianès per a les finalitats que li són pròpies, i autoritzo a aquest Banc del Temps a guardar les 
meves dades personals en un fitxer privat d'ús exclusiu per a les seves gestions administratives. 
El contingut de la informació recollida en relació a les persones inscrites en el Banc del Temps és de caràcter 
confidencial i no està permesa la seva difusió per a fins aliens al mateix. 
Al llistat intern d’usuaris/es del Banc del Temps hi apareixerà el núm. d’usuari/a, el nom i cognoms, la forma de contacte i 
el perfil d’usuari consignats al programa de gestió del BdT. 

- En el cas de ser menor d’edat, consigneu també el nom, DNI i signatura del Pare/Mare/Tutor legal. 
- Adjunteu una fotocòpia del DNI o NIE del signant o signants. 

 
Signatura  de l’usuari/a del Banc del Temps del Moianès (i del tutor/a en cas de ser menor d’edat): 

Nom i cognoms de l’usuari/a:  Nom, cognoms, DNI / NIE del Tutor/a  legal: 

................................................................... .......................................................................... 
 
 
 
 
 
Lloc i data:  Persona de la Secretaria que fa l’entrevista: 

.................................................................... ........................................................................... 


