
MODEL A: PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Usuaris Servei d’Orientació Laboral, creat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb finalitats, entre altres, d’organització de cursos 
de formació. No seran cedides a terceres persones. Entenem que, omplint aquest formulari, ens autoritzeu a portar a terme aquest tractament. En qualsevol moment podeu exercir els vostres 
drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament 

Documentació a annexar 

Fotocòpia del DNI 

Document de renovació de l’atur 

 

FITXA INSCRIPCIÓ ACCIONS FORMATIVES FEBRER – JULIOL 2018 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms        DNI     

Adreça       Municipi         CP   

Data de naixement    Telèfon    Mòbil     

Correu electrònic             

Nivell formació acadèmica            

 

CURSOS OFERTATS  

Marqui amb una [X] les accions formatives a les quals es vol inscriure: 

 CURS DE NETEJA INDUSTRIAL 

 INICIACIÓ A L’OFIMÀTICA I LA NAVEGACIÓ PER INTERNET II 

 CARNET DE CARRETONS ELEVADORS FRONTAL  

Esculli la data preferida per a realitzar la part pràctica: 

  Dissabte 3 de març   Dissabte 10 de març  

 ANGLÈS NIVELL INICIAL  

 FRANCÈS NIVELL INICIAL  

 ANGLÈS BÀSIC II  

 Hora prova de nivell dijous 22 de febrer   MATÍ_____  TARDA____ 

 

Preinscripció:  CURS INTENSIU D’ANGLÈS CONVERSA      

 

MOTIVACIONS 

Quina és la principal motivació per a cursar l’acció formació que ha escollit?  

         Motivacions personals      Motivacions professionals  

         Altres. Pot especificar quines?            

 

Ens podria dir a través de quin mitjà ha conegut els cursos de l’Elabora’t 2018? 

 

          BIM             Fulletó             Cartell            Web Ajuntament            Web Formació en Xarxa           E-Mail              Altres:    
 

ADMISSIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT 

Es prioritzarà la participació de persones residents a Caldes de Malavella que es trobin en situació d’atur i inscrites al SOLC. La selecció dels 

alumnes es regirà per rigorós ordre d’inscripció i seran avisats amb suficient antelació abans de l’inici del curs.  

És obligatori comunicar la no assistència al curs. Les faltes no justificades comportaran una sanció en la inscripció de properes formacions 

organitzades pel SOLC. 

L’organització es reserva el dret de realitzar canvis per problemes de programació, sempre i quan aquest siguin òptims pel desenvolupament dels 

cursos. 
 

Data:     de    20  

Signatura, 

 

 


