
 Us informen que les dades personals que consten a la fitxa d’inscripció seran tractades  tal i com s’indica a la llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre de PROTECCIÓ DE DADES  DE CARACTER PERSONAL. 

 Amb la present fitxa  demanem autorització per reproduir fotografies  on hi pugeu sortir de les diferents activitats 
organitzades per l’escola o l’Ajuntament de Constantí.  

 Les  accions formatives es portaran a terme sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’inscrits  

 Per  obtenir qualsevol certificat acreditatiu l’alumne/a ha d’assistir com a mínim al 80% de les classes del curs. 

 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 

CURS 2017-2018 

DADES PERSONALS 

Nom i  Cognoms: 

N.I.F. /NIE o Passaport: 

Lloc i  Data de Naixement: 

Adreça:                                  CP:                            

Telèfon1 :                                                Telèfon2 :                                                

correu electrònic:           

FORMACIÓ INSTRUMENTAL ESCOLA D’ADULTS 

ALFABETZACIÓ  EN CATALÀ     AEC APRÈN A ESCRIURE EN CATALÀ   FORMACIÓ INSTRUMENTAL I   NEOLECTORS   

FORMACIÓ  A DISTÀNCIA  

Institut Obert Catalunya (IOC): AULA AUTOAPRENENTATGE   GES  BAT    PREPARACIÓ PROVES GS   CPAU  

AULA MENTOR  nom  curs:                                                                                                               mes inici 

LLENGÜES: 

CATALÀ:  INICIAL    BÀSIC (A)    INTERMEDI  (B) SUFICIÈNCIA (C)     

ANGLÈS: BÀSIC  ELEMMENTARY   INTERMIDIATE   RUS:  BÀSIC   NIVELL II   

INFORMÀTICA:  

Tallers  : INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA    mati  tarda    

PROCESSADOR DE TEXTOS I mati  tarda  I II mati  tarda     

FULLS DE CÀLCUL  I mati  tarda    i  II  mati  tarda  

INTERNET  mati  tarda    GESTIÓ CORREU ELECTRÒNIC  HOTMAIL   mati  tarda   GMAIL mati  tarda   

XARXES SOCIALS FACEBOOK I TWITER : mati  tarda   EDICIÓ DIGITAL I   mati  tarda       

 EDICIÓ DIGITAL  I I  mati  tarda    INTRODUCCIÓ APLICACIONS MOVIL I TABLET mati  tarda    

 Cursos de Nivell I mati  tarda   Nivell II mati  tarda   Nivell III mati  tarda  

 M’agradaria aprendre_________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Signatura                                                                                                                                                                   (data ) 

 



 

 

 

CURS 2017-2018 

Formació Ocupacional 

 

Certificats de Professionalitat:    

-Atenció SOCIOSANITÀRIA a persones dependents en INSTITUCIONS  socials I  

-Atenció SOCIOSANITÀRIA a persones dependents EN EL DOMICILI 

-Operacions auxiliars de serveis ADMINISTRATIUS i generals  

Cursos  

-Eines per a la recerca de feina  

-Operació de CARRETONS  norma UNE 58451 

-Tècniques de PAQUETERIA 

-Seguretat i PRL 

-Manipulador d'aliments 

-Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries 

-Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 

-Suport vital bàsic 

 

M’agradaria fer un curs de formació ocupacional_________________________________________ 

Tallers  

 

- Història 

- Cuina 

- Memòria 

- Patchwork 

- Fotografia 

- Estalvi energètic 

- Iniciació a l'Astronomia 

- Iniciació a la meteorologia 

- Tallers DIY 

- Farmacioles bàsiques: per a tota la família Herbes i olis naturals Plantes remeieres  

- Taller anual d'escriptura de poesia: Aprèn a escriure els teus propis poemes.    

Organitzat per l'Associació d'Escriptors de Constantí. 

M’agradaria fer un taller de _________________________________________________________ 

 


