Instruccions per a la renovació del Servei de Novetats
Conscients de les possibilitats de les noves tecnologies, a Animallibres estem implantant un
sistema de reconeixement òptic de caràcters, per tal d’agilitzar el procés de renovació de la
nostra base de dades.
Per tal d’ajudar-nos en aquest procés, només heu de seguir aquestes senzilles instruccions:
1. Secció primera: és l’apartat que recull les dades personals que figuren a la nostra base
de dades. En aquesta secció no heu d’escriure, només heu de revisar les dades que
hi figuren. Si alguna informació no és correcta, introduïu-la en la secció segona.
2. Secció segona: és l’apartat en què heu d’introduir únicament aquelles dades incorrectes o incompletes.
3. Secció tercera: és l’apartat en què heu d’especificar l’assignatura i el nivell o nivells
que impartiu.
4. Secció quarta: és l’apartat per a les signatures del professor/a i del director/a o cap
d’estudis. Recordeu que totes dues signatures són imprescindibles, així com el segell
del centre.
A fi que el sistema informàtic pugui reconèixer la informació que introduïu, us demanem
que feu servir les majúscules i una lletra per casella, i que respecteu els marges.
En el cas que algun company/a no formi part de la nostra base de dades, haurà d’emplenar
la secció segona amb totes les seves dades personals i les del centre.
Envieu la fitxa per fax (933 967 419) o per correu a l’apartat de correus 6141, 08080 Barcelona.
Aquest canvi al sistema de renovació facilitarà la introducció de les dades dels milers d’educadors que formeu part del nostre Servei de Novetats, la qual cosa permetrà que rebeu més
aviat els nostres enviaments.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Animallibres

1. Dades personals enregistrades
Aquestes són les teves dades personals que figuren en la nostra base de dades. Per modificar-les empleneu la secció encasellada corresponent de la part inferior.
IMPORTANT: No heu d’escriure en aquesta secció.
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2. Actualització de dades personals
A continuació empleneu amb majúscules i lletra clara únicament les dades incorrectes o incompletes en la secció anterior:
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3. Vull rebre mostres gratuïtes de novetats editorials, propostes didàctiques i informació sobre animació lectora dels
cicles i/o àrees dels quals sóc professor/a, i que marco a continuació:
Marqueu les caselles pertinents amb una
BROMERA
Durant el curs impartiré
Llengua
Lengua
en el nivell
Infantil
1r cicle de Primària

. Per anul·lar una selecció, marqueu la casella completament

.

FUNDACIÓ BROMERA PER AL FOMENT DE LA LECTURA
Coneixement del medi

Música

Matemàtiques

Altres:

2n cicle de Primària

1r cicle de Secundària

Batxillerat

3r cicle de Primària

2n cicle de Secundària

Altres:

ALGAR

4. Signeu i segelleu en el quadre corresponent
La validació amb el segell del centre i la signatura autoritzada és imprescindible per a l’alta en el Servei de Novetats del curs 2011-2012:
SIGNATURA DEL PROFESSOR/A

SEGELL DEL CENTRE I SIGNATURA
DEL DIRECTOR/A O CAP D’ESTUDIS

Envieu la butlleta per fax (933 967 419) o per correu a l’apartat de correus 6141, 08080 Barcelona.

ANIMALLIBRES

De conformitat amb el que estableix l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, quedeu informats que les dades personals que proporcioneu en emplenar aquest formulari seran incorporades als fitxers
d’Animallibres, perquè l’editorial en pugui efectuar el tractament, automatitzat o no, amb l’única finalitat d’enviar-vos informació i mostres de les nostres publicacions. A més, doneu el vostre consentiment exprés perquè aquestes dades puguin ser comunicades
a les empreses del Grup Bromera, per utilitzar-les amb la finalitat esmentada. Així mateix, quedeu informats que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-vos a a l’apartat de correus 6141, 08080 Barcelona.

SOL·LICITUD D’ENVIAMENT DE NOVETATS

