SOL·LICITUD DE CURSOS FOAP 2017-2018
DADES PERSONALS
NIF/NIE:
NOM:

PRIMER COGNOM:

GÈNERE:

 home  dona

SEGON COGNOM:

DATA I LLOC DE NAIXEMENT:

CARRER:

NÚMERO:

POBLACIÓ:

CP:

EDAT:
PLANTA:

PORTA:

TELÈFON FIX:

ESCALA:

TELÈFON MÒBIL:

e-mail :
NIVELL D’ESTUDIS ACABATS:

SITUACIÓ LABORAL:

 aturat/ada

 actiu/iva

CURSOS SOL·LICITATS
Com a requisit indispensable el/la sol·licitant ha d’estar inscrit/a a l’Oficina de Treball
de la Generalitat (OTG)
MARQUEU
AMB UNA
“X”

CURSOS DISPONIBLES
Activitats de gestió administrativa
Activitats administratives en la relació amb el client
Activitats de venda
Activitats auxiliars de comerç
Op. aux. de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics
Operacions bàsiques de restaurant i bar
Atenció sociosanitària a persones al domicili
Atenció a persones dependents en institucions socials
Docència de la formació professional per a l’ocupació
Anglès (A1)
Anglès (A2)
Anglès (B1)
Anglès (B2)
Alemany (A1)

Requisits d’accés
(nivell acadèmic)*
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 3
2on. ESO
2on. ESO + A1
2on. ESO + A2
GESO + B1
2on. ESO

*Podeu consultar les equivalències dels nivells acadèmics al nostre web www.imet.cat a l’apartat de:
TREBALL » Formació Professional Ocupacional » Certificats Professionalitat » Requisits Accés als CP
Per a aquelles persones que no tinguin el nivell acadèmic requerit, el SOC dóna l’opció que es puguin verificar si
tenen cadascuna de les competències mitjançant una prova de nivell de qualificació.

Signatura
Vilanova i la Geltrú, _____ de ____________ de 201_

Amb el suport de:

Les vostres dades i la informació associada, seran recollides per al seu tractament posterior, en un fitxer automatitzat anomenat Aplicatiu de Gestió de l'IMET, exclusivament amb
la finalitat de gestionar els programes, projectes i accions que duu a terme el centre, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i la seva normativa de desenvolupament. El fitxer és propietat de l' Institut Municipal d'Educació i Treball amb NIF P0800218J.
Conforme es disposa als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu
electrònic a lopd@imet.cat o per escrit, adreçant-se l'Àrea de Gerència de l'IMET.
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