
 

 

 

                
                ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME 

 

11/FR-DF-08: Full sol�licitud cursos formació contínua 

Centre de Promoció Econòmica 
C. de les Moreres, 48 
08820 – El Prat de Llobregat 
 
Tel. 93 478 68 78 
Fax 93 478 51 47                       

 
INSCRIPCIÓ A CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA 

 
Data : ___ / ___ / _____ 

DADES PERSONALS 
 

Nom _______________________ Cognoms __________________________ NIF/NIE _______________ 
 
Data naixement ____________ Sexe _____ Edat _____ Tel. _____________  Tel. Mòbil _____________ 
 
Adreça ____________________________________ CP _________ Població ______________________ 
 
Adreça de correu electrònic _______________________________________ 
 

 

DADES FORMATIVES 
 

Estudis finalitzats ___________________________________________ Any de finalització ___________ 
 

 

DADES LABORALS 
 

Nom de l'empresa __________________________________________ Núm. treballadors/ores ________ 
 
Activitat empresa__________________________________  Adreça _____________________________ 
 
CP ________  Població _________________ Tel. _______________ Horari feina ___________________ 
 
Lloc de treball ____________________________ Tipus de contracte _____________________________ 
 
Tasques del lloc de treball: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

SOL�LICITUD DE CURSOS 
Enumerar els cursos que desitgeu per ordre de preferències (1 el que més interessa, 2 en segon lloc, 3... etc) 
 

 
Aparadorisme                      sector comerç 
 

 Navegació i comunicació  
en Internet                                 sector comerç  

 
Tècniques de venda             sector comerç 
 

 Anglès I                                      Intersectorial 
  

 
Català per a comerciants      sector comerç 
 

 

 

  
 

Altra formació que et podria interessar i no figura al quadre? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Com t'has assabentat dels cursos/programes? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Signatura de la persona sol�licitant 
 
 
 
Entrevistador/a: 
 
 

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses en el fitxer "Promoció Econòmica" amb la 
finalitat de gestionar el servei de creació d'empreses, la formació ocupacional i continua i, en general, qualsevol activitat relacionada amb la 
promoció econòmcia de la ciutat.  Aquestes dades es cediran als organismes subvencionadors corresponents. Podrà exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel�lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat: pl. de la Vila, 
1. CP 08820-El Prat de Llobregat 
L'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament del Prat demana el seu consentiment per fer fotos o qualsevol enregistrament 
d'imatge o veu, si ho considera oportú, amb finalitats únicament publicitàries o promocionals, i poder inserir-les en diferents publicacions i/o 
pàgina web de l'Ajuntament, vetllant pel compliment de l'art. 18.1 de la Constitució, que ve regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret 
a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge  SI  ����    NO  ����  
L'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme del Prat demana el seu consentiment per enviar-li comunicacions mitjançant missatges: 
� A l'adreça de correu electrònic     ���� SMS 
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ESPAI A EMPLENAR PEL CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 

 

� SÍ 
� NO 
� RESERVA 
 

      

 

OBSERVACIONS 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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