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

PREINSCRIPCIÓ A CURSOS I PROGRAMES 
(TREBALLADORS/ORES PREFERENTMENT EN ATUR) 

                                                                                                             Data : ___ / ___ / _____ 
DADES PERSONALS 

 

Nom _______________________ Cognoms __________________________ NIF/NIE _______________ 
 

Data naixement ____________ Sexe _____ Edat _____ Tel. _____________  Tel. Mòbil _____________ 
 

Adreça ____________________________________ CP _________ Població ______________________ 
 

Adreça de correu electrònic _______________________________________ 
 

DADES FORMATIVES 
Certificat EscolaritaT  �  FPII/BUP              �  
Graduat Escolar         �  Batxillerat/COU     � 

Graduat ESO/FPI       �  CFGS                   � 

CFGM           �  Diplomatures/Llicenciatures/Grau   � 
DADES LABORALS 
 

EN ATUR         �  Rep prestacions?  Sí  �    No  �   Tipus de prestació __________________________ 
 

TREBALLANT   �  Empresa i sector: _______________________________________________________ 
                            
                           Tasques realitzades:_____________________________________________________ 
Ocupacions anteriors: 
 

1 ___________________  2___________________  3 __________________  4___________________ 
 
 

Enumerar els cursos o programes que desitgeu per ordre de preferències (1 el que més us interessa, 2 en segon 
lloc, 3... ): 

  
 Altra formació que et podria interessar?                         Signatura:                                                                               
  
 Com t'has assabentat dels cursos?                                                                                                                 
                                                                                              Entrevistador/a:   

                     CURSOS            Pendents d'aprovació        PROGRAMES             
Operacions enregistrament i tractament 
de dades i documents      460h/CP nivell 1 

 Auxiliar de comerç       
                          Joves per l'Ocupació 

 

Operacions auxiliars de serveis 
administratius i grals       450h/CP nivell 1 

 Auxiliar de magatzem      
                         Joves per l'Ocupació    

 

Activitats administratives de la relació al 
client                             820h/CP nivell 2 

 Iniciació tasques bàsiques restaurant-bar 
                         Joves per l'Ocupació 

 

Anglès: bàsic de transport  
                                     290h/nivell A2 

 Iniciació a la cuina    
                               Joves per l'Ocupació         

 

Anglès: gestió comercial  
                                             220h/nivell B1   

 SEFED: Formació administrativa en empresa 
simulada del transport 

 

Gestió administrativa financera del 
comerç Internacional       680h/CP nivell 3  

   

Organització i gestió magatzems            
                                     400h/CP nivell 3 

   

Soldadura oxigàs i Mig/Mag   
                                              640h/CP nivell 2                                          

   

 
 

D'acord amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades 
personals seran incloses en el fitxer "Promoció Econòmica" amb la finalitat de gestionar la formació per l'ocupació. Aquestes dades es cediran al 
Servei d'Ocupació de Catalunya. 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 Ocupació de l'Ajuntament del Prat demana el seu consentiment per fer fotos amb finalitats únicament 
publicitàries o promocionals, per publicar-les en la revista municipal i en la pàgina web de l'Ajuntament. En tot cas, el tractament de les dades 
personals es farà amb compliment estricte de la normativa vigent. SI  ����    NO  ����  
 
L'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l'Ajuntament 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 
 

 

 

ADMINISTRACIÓ 
Passada còpia a: 

�   SEFED 

�   FO 

�   ALTRES 
 
 

 

 

 

�   SI 
�   NO 
�   RESERVA 
  

 

 

 

      

ENTREVISTA 
 
CURS 
Per quin motiu  estàs interessat/da en fer aquest curs? 
 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Tens problemes per assistir a classe en l'horari del curs? 
 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Has fet cursos semblants a aquest? Quin? 
 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  

 

EMPLENAR NOMÉS EN CAS D'ESTAR EN ATUR  
Estàs cobrant alguna prestació? Des de quan? Fins quan? 
 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Estàs cercant feina? Des de quan estàs fent recerca activa de feina? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

De quins tipus? Quins canals utilitzes per cercar feina? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Disponibilitat: horari, possibilitat de desplaçaments, sou... 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  

 

OBSERVACIONS 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Tècnic/a _____________________________________________________ 
 

 


