
 
 

Sol·licitud per formar part de la borsa de treball de monitoratges del Servei Educatiu i Turístic 
 
                                                                                        , amb domicili a                                          . 
carrer,                                                                                                     . número,                            . 
telèfon                                              . amb DNI número                                              . i amb correu 
electronic                                          . 
 
EXPOSO: 
 
Que per tal de 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Declaro conèixer i acceptar les condicions i requisits fixats pel Consordi del Museu de les Terres de 
l’Ebre. 
 
Per això us,  
 
DEMANO: 
 
Que el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre m’inclogui a la borsa de treball per a la realització 
de monitoratges del Servei Educatiu i Turístic. 
 
Amposta,          . d’                               de 20        . 
 
 
GERENT DEL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE 
AMPOSTA 
 
 
En completar i enviar aquest formulari, doneu el consentiment a la inclusió de les vostres dades personals a la 
nostra base de dades d’usuaris i clients. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, 
cancel·lar-la i revocar el consentiment, sense efectes retroactius, d’acord amb la llei esmentada i les normes 
que la desenvolupen. Per exercir aquest dret, només cal que ens escrigueu a la nostra adreça postal (Gran 
Capità, 34 – 43870 Amposta, o bé ens envieu un correu electrònic a info@museuterresebre.cat, indicant-ne el 
nom, cognoms i DNI. 
 
Documentació a adjuntar:  (Enviar per correu electrònic a info@museuterresebre.cat)

1.- Currículum. 
2.- Documentació alta Seguretat Social. 
3.- Declaració de la capacitat de contractar amb l'administració pública.
4.- Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual 
5.- Relació d’activitats, del Servei Educatiu i Turístic de les que declaro conèixer el 

contingut específic per a poder-les realitzar segons el nom de les activitats que figuren 
           als catàlegs d'activitats que ofereix el Servei Educatiu i Turístic del Museu. 

                      Els catàlegs els podeu consultar  als següents enllaços:  
 

http://www.museuterresebre.cat/doc/cataleg-educatiu-cat-2015.pdf
PERE
Texto escrito a máquina
Catàleg Educatiu

PERE
Texto escrito a máquina
Catàleg Turístic

PERE
Texto escrito a máquina

http://www.museuterresebre.cat/doc/cataleg-turistic-cat-2015.pdf


 
 

 
BORSA DE TREBALL PER  A LA REALITZACIÓ DE MONITORATGES DEL SERVEI EDUCATIU I TURÍSTIC 
 
 
Presentació 
 
El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre ofereix el servei de visites guiades als diferents equipaments de 
la Xarxa Ebre, Natura & Cultura, per tal que els visitants puguin conèixer, interpretar i gaudir del patrimoni 
natural, arqueològic i etnològic de les Terres de l’Ebre. Concretament, aquests equipaments estan ubicats a 
Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Godall. 
 
Al mateix temps, mitjançant el Servei Educatiu i turístic del museu i en col·laboració amb els municipis del 
territori, també ofereix un servei de visites guiades i itineraris que permeten donar a conèixer diferents aspectes 
del patrimoni natural, històric i etnològic de les Terres de l’Ebre. 
 
També s’ofereixen un seguit de tallers educatius que permeten treballar, bé al propi col·legi o bé al museu, 
diferents aspectes de la nostra cultura, història i natura, d’una forma més dinàmica i participativa. 
 
Tots aquests serveis i la descripció dels mateixos estan publicats al web del Museu. 
 
 
Què ha de fer el monitor/a 
 
- Ha de realitzar les tasques de guiatge, monitoratge i acompanyament de les activitats educatives o turístiques 
que realitza el Consorci del Museu sempre que tingui disponibilitat. 
- Assistir a reunions i sessions de formació realitzades pel Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. 
- Esporàdicament, ha d’atendre l’obertura dels equipaments a dalt esmentats, suplint permisos o baixes del 
personal assignat habitualment. 
 
 
Requisits per formar part de la borsa de treball de monitors/es 
 
- Adjuntar un currículum que acrediti la seva titulació universitària en humanitats, ciències socials, ciències 
naturals o formació del professorat, o en el Grau Superior de Guia i Intèrpret Turístic, amés de la seva 
experiència professional. 
- Estar donat d’alta de la Seguretat Social i complir els altres requisits per poder contractar amb les 
administracions públiques, d’acord amb l’article 71 de la llei de contractes del sector públic. 
- Acreditar mitjançant el corresponent certificat no haver estat condemna per delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 
- Efectuar una sol·licitud formal segons model. 
 
  

TEC01
Texto escrito a máquina
CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE és el Responsable del tractament de els seus dades personals i us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i gestionar les sol•licituds rebudes (en base a una relació contractual, obligació legal o interès legítim) i conservar-les durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se us informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-vos a CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE a Gran Capità, 34 - 43870 Amposta (Tarragona). E-mail: info@museuterresebre.cat i el de reclamació a www.aepd.es.


	poblacio: 
	numero: 
	dataany: 
	direccio: 
	nom: 
	dni: 
	tel: 
	correu: 
	exposo: 
	declaro: Off
	datadia: 
	datames: 


