INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS DEL COMPANY:

NOM:..............................................

COL·LEGI D’EDUCADORES I
EDUCADORS SOCIALS
DE LES ILLES BALEARS
(CEESIB)

LLINATGES: ...................................
DNI:................................................
DATA DE NAIXEMENT:......................
DIRECCIÓ:........................................
CP: .............. LOCALITAT:.................
TELÈFON: ........................................
E-MAIL:............................................
ESTUDIANT DIP./GRAU ED. SOCIAL
CURS: ..............................................
CENTRE ...........................................
PROFESSIONAL DE ......................
.........................................................
CENTRE DE TREBALL ......................
ESTUDIS ..........................................

C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a
07006 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 12 84 Fax: 971 221285
@Ceesib_IB
ceesib@ceesib.org / www.ceesib.org

FES - TE COMPANY DEL
COL·LEGI
D’EDUCADORES
I EDUCADORS
SOCIALS DE LES ILLES
BALEARS

INSCRIPCIÓ

PER QUÈ FER-SE COMPANY
DEL CEESIB?
Ser company del CEESIB significa:

DADES PERSONALS DEL COMPANY:

“La finalitat del col·legi és representar i
defensar la professió de l’Educació
social”.
El CEESIB com a entitat oberta i
participativa es vol apropar a totes
aquelles persones que es senten
properes a l’àmbit socioeducatiu.
Per això, neix la figura dels companys
del CEESIB, per així facilitar la
incorporació de persones que volen
participar en la vida col·legial i gaudir
dels seus serveis.
Requisits per ser Company
1. El perfil dels Companys és:
- Estudiants de la diplomatura/grau
d’Educació Social, o
- Professionals vinculats a l’Educació
Social.
2. S’exclouran aquelles persones que
reuneixin els requisits per col·legiar-se.
3. Fer una declaració jurada de no
complir els requisits per estar col·legiat.
4. S’ha de renovar anualment.

- Formar part de la dinàmica col·legial.

FULL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
C. C. C. (Codi Compte Client)

---- ---- ---- -- ---------IBAN

Entitat

Oficina Control Nombre de Compte

- Col·laborar, conèixer, tenir accés a la
documentació.

Titular del compte..........................................

- Rebre informació, constant per e-mail
sobre
innumerables
aspectes
de
l’Educació Social a nivell autonòmic i
estatal.

Banc/Caixa....................................................

- Accedir a ofertes de feina adequades

al teu perfil.

Adreça................................... CP .................
Municipi.........................................................
Signat:

- Rebre la revista i el butlletí del CEESIB.
- Participar en els nostres cursos de
formació a un preu més reduït.

QUÈ ÉS AIXÒ DELS
COMPANYS DEL CEESIB
- Utilitzar els diferents serveis com els
d’orientació laboral on-line, o en
sessions
grupals
presencials,
descomptes comercials...

QUOTES
20 euros semestralment.
No s’abonarà cap quota d’incorporació.

Per a l’entitat bancària:
Sr/a Director/a, pregaria que fins nou avís
abonin al CEESIB, amb càrrec al meu compte
corrent o llibreta d’estalvis, els rebuts
corresponents a les quotes d’afiliació a
l’esmentat col·legi.
Titular dels rebuts:.....................................................
Titular del compte:......................................................
DNI:..........................................................................
N° Compte/llibreta (24 dígits):........................................
Data ___ / ___ / _____

Signat:.......................................................

