
 
 

 

 
 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 

CURS 2021-2022 

 

DADES PERSONALS 

Nom i  Cognoms: 

DNI, NIE o Passaport: Lloc i  Data de Naixement: 

Adreça:                                  

Telèfon1 :                                                Telèfon2 :                                                

correu electrònic:           

FORMACIÓ INSTRUMENTAL ESCOLA D’ADULTS 
 

Alfabetització     Servei Primera Acollida   :    Mòdul A       Mòdul C     Formació Instrumental  

FORMACIÓ  A  DISTÀNCIA  

 

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

Aula Mentor  nom  curs:_____________________________________________________  mes inici _________    

Cursos transversals i sectorials  (treballadors o amb dardo)  _______________________________ 

INFORMÀTICA:  

 

Informàtica inicial     Informàtica II         Ofimàtica               Tallers de mòbil  i tablet  

______________________________________________________________________________ 

CURSOS  OCUPACIONALS: 
   

Curs magatzem    

CP àmbit Sociosanitari                     CP àmbit  Administratiu             CP  àmbit Lleure  

TALLERS: 

Teòric Carnet De Conduir    Costura   
 

 He estat informat de que Les  accions formatives es portaran a terme sempre i quan hi hagi un nombre mínim 

d’inscrits.  

 He estat informat de que Per  obtenir qualsevol certificat acreditatiu l’alumne/a ha d’assistir com a mínim al 80% 

de les classes del curs. 

 He estat informat de que amb la present fitxa autoritzeu  a  l’Ajuntament de Constantí  per reproduir fotografies  

de les diferents activitats organitzades per i en qualsevol mitjà inclòs web i xarxes socials on hi pugeu sortir (article 
6.1 del  Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679), si voleu revocar la autorització us podeu adreçar  
per escrit  a l’OAC  (  C/ Major,27.) 

Signatura                                                                                                                               Data  

 

 



 

 

Nom i Cognoms:__________________________________DNI, NIE o Passaport: ______________________ 

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19  
 

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les 
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat formativa, en 
la que estic inscrit. Així mateix, entenc  que l’escola d’adults  no és responsable de les contingències que es puguin 
ocasionar en relació a la pandèmia durant l'activitat.  

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries 
que s’hagin de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el 
desenvolupament de l’activitat  

Que portaré mascareta durant l’activitat formativa, en cas que així ho requereixi el context de pandèmia actual. 

Que informaré a l’escola d’adults  sobre qualsevol variació del meu estat de salut si es compatible amb la 
simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu 
entorn familiar.  

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits de salut següents:  

    Presento absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

     No he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una 
persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.  Només 
marcar en cas de patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:   

Declaro sota la meva responsabilitat: 

 He estat informat de que l’Ajuntament de Constantí tractarà i guardarà les dades aportades en aquesta fitxa 

d’inscripció  i en la documentació que s’adjunta (si s’escau) per a la realització de les finalitats objecte dels 
expedients dels cursos  de formació. 

Responsable: Ajuntament de Constantí 
Finalitat: cursos de  formació. 
Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics atorgats a 
aquesta administració 
Destinataris: Autoritzo a la cessió de les meves dades a tercers, únicament per la finalitat de derivació a altres 

accions formatives, recerca de feina i selecció de personal. L’Ajuntament de Constantí es compromet a 
comunicar aquesta transferència de dades a l’interessat prèviament a l’enviament de les mateixes. No hi ha 
previsió de transferències a tercers països. 
Drets: El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a l’Ajuntament de Constantí qualsevol 
modificació que es produeixi i podran exercitar el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el 
dret d’oposició de forma presencial a l’Ajuntament de Constantí, amb domicili Carrer Major, 27 43120 Constantí 
o bé enviant un correu electrònic a l’adreça registre@constanti.cat. 

Normativa d’aplicació per al tractament de dades: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades). 
 
Declaro que és cert el contingut d’aquest document i confirmo la meva voluntat de signar-lo 

 

 

 Signatura                                                                                                                               Data  

 

mailto:registre@constanti.cat

