
 
FITXA DE PREINSCRIPCIÓ 

 

 

 

 

RG01.2.1 – Ed. 2 

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya en col·laboració amb Aula Activa Formació i Serveis, té previst realitzar 
pels propers mesos, cursos de formació subvencionada per a treballadors i treballadores en actiu. 
 
Marcar amb una creu els cursos que estiguis interessat/da.  

 
Indicar cursos d’interès no inclosos en el llistat. 
 

 Nom del curs Modalitat 
Distància, Presencial, Teleformació 

1   

2   

3   
 
DADES DE L’ALUMNE 

 

Les preinscripcions es registraran per ordre d’arribada. Contactarem amb les persones interessades per sol·licitar la documentació 
obligatòria d’accés al curs una vegada el grup estigui complet. No es realitzarà cap curs que no estigui complet el nombre d’alumnes 
mínims per grup, en aquest cas mantindrem les peticions en la nostra base de dades per a la propera convocatòria. 
 

Envia aquesta preinscripció per: 
Fax:  93 302 29 53        email:  aulaactiva@aulaactiva.net  

 
Per a qualsevol dubte o aclariment trucar al 93 481 55 81 

 
En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) us comuniquem que teniu 
dret en tot moment a l’accés a les vostres dades de tipus personal i també a la rectificació o cancel·lació de les mateixes a base de dades. Per fer ús 
d’aquest dret, es prega l’enviament de fax al nº 93 302 29 53 o be per correu electrònic baixacorreu-e@aulaactiva.net  
 

Per treballadors/es de tots els sectors Per treballadors/es del sector  del Transport 

 Anglès Bàsic – Distància  Conseller de Seguretat 

 Anglès Intermedi - Distància  Tacògraf Digital 

 Anglès Avançat - Distància  Oficial 1ª Administratiu/va - Distància 

 Francès Bàsic - Distància  Obtenció Permís C - Mixta 

 Informàtica – Distància  Mercaderies Perilloses 

 Disseny Gràfic Photoshop - Distància   

 Especialitat PRL: Higiene   

Nom i Cognoms  
 

   

Núm. Seguretat Social (12 dígits)   NIF   
      

Telèfon   Mòbil   Email   

       En lletres majúscules  

Empresa   
Activitat/Sector 
Empresa   

       

Si
 

Si
 Si

 Disposa de PC 
No

 

Disposa d’Internet 
No

 

Afiliat /da  a CCOO 
No

 
        

Llicenciatura  Matí  Nit  
Població preferent realització curs: 

(presencials) 
Diplomatura  Migdia  Dissabte     Titulació 

universitària 
Sense  

Horari 
preferent 

(presencials) 
Tarda  Torns     

        


	Casilla_de_verificación1.0.0: Off
	Casilla_de_verificación1.0.1: Off
	Casilla_de_verificación1.1.0: Off
	Casilla_de_verificación1.1.1: Off
	Casilla_de_verificación1.2.0: Off
	Casilla_de_verificación1.2.1: Off
	Casilla_de_verificación1.3.0: Off
	Casilla_de_verificación1.3.1: Off
	Casilla_de_verificación1.4.0: Off
	Casilla_de_verificación1.4.1: Off
	Casilla_de_verificación1.5.0: Off
	Casilla_de_verificación1.6.0: Off
	Texto2.0: 
	Texto2.1: 
	Texto2.2: 
	Cuadro_combinado7.0: Teleformació
	Cuadro_combinado7.1: Teleformació
	Cuadro_combinado7.2: Teleformació
	Texto8: 
	Texto9.0.0: 
	Texto9.0.1: 
	Texto9.1.0: 
	Texto9.1.1: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Casilla_de_verificación13.0.0: Off
	Casilla_de_verificación13.0.1: Off
	Casilla_de_verificación13.0.2: Off
	Casilla_de_verificación13.1.0: Off
	Casilla_de_verificación13.1.1: Off
	Casilla_de_verificación13.1.2: Off
	Casilla_de_verificación14.0.0: Off
	Casilla_de_verificación14.0.1: Off
	Casilla_de_verificación14.0.2: Off
	Casilla_de_verificación14.1.0: Off
	Casilla_de_verificación14.1.1: Off
	Casilla_de_verificación14.1.2: Off
	Casilla_de_verificación14.2.0: Off
	Casilla_de_verificación14.2.1: Off
	Casilla_de_verificación14.2.2: Off
	Texto15: 
	BotónImprimir1: 
	BotónEnviarCorreoElectrónico 1: 



