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FITXA DE PREINSCRIPCIÓ 
 

Aquesta fitxa no suposa la inclusió immediata en el curs sol·licitat. L’avís, en el seu cas, per començar el curs es realitzarà normalment 
mitjançant trucada telefònica.  
  
Dades personals 
Cognoms i nom NIF 
  
Data de naixement Núm. Seguretat Social Sexe 

  
 

Home  Dona   
   

Adreça Codi postal Població 
   
Telèfon Telèfon mòbil Correu electrònic 
  

 
 

Estudis 
   Sense titulació  Tècnic/a FP grau mitjà / FPI  Diplomat/ada (E. Universitària 1r cicle) 
       ESO/ Graduat escolar  Tècnic/a FP grau superior / FPII  Llicenciat/ada (E. Universitària 2n cicle) 
    Batxiller /Cou 
     

Situació laboral  Aturat/da  Ocupat/da Si ets ocupat/da posa el codi del col·lectiu1 
 

Entitat o empresa on treballeu actualment (només persones ocupades) 
Àrea funcional Categoria 
 

 
 

 Direcció  Directiu 
 

  Administració  Comandament intermedi 
 

  Comercial  Tècnic/a 
 

  Manteniment  Treballador/a qualificat 
   Producció  Treballador amb baixa qualificació 
 

 

Empresa amb més de 250 treballadors   SÍ  NO 
 Raó social 
 

 

 CIF Núm. d’inscripció a la Seguretat Social Sector  
   
Adreça del centre de treball  Codi Postal             Població 
   

Cursos sol·licitats 
Codi curs          Nom del curs Població d’impartició 
   

   

   

 
IMPORTANT 

 
El sotasignant garanteix la veracitat de la informació d’aquest document i es compromet a aportar la documentació i informació necessària per a la seva inscripció al curs que 
requereixi tant el centre com l’entitat subvencionadora; autoritza la Fundació Paco Puerto a gestionar-la mitjançant els seus propis sistemes.  
 
En el cas de participar en un curs es compromet a fer-ho de manera activa i participativa, a comunicar les incidències relacionades amb la seva assistència i/o desenvolupament del 
curs 
 
Signatura de l’alumne/a 
 
 
 
Lloc i data  
 
Protecció de dades: Et fem saber que les teves dades personals s’incorporaran a un fitxer de la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto (FPP). La finalitat d’aquest fitxer és 
estudiar i tramitar l’admissió en els cursos que sol·licitis, gestionar activitats formatives, d’assessorament i/o orientació professional, en les que participis, i remetre’t informació 
relacionada amb la Formació que pugui ser del teu interès. Les teves dades s’incorporaran també als fitxers corresponents de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (CSCONC) o de la Federació corresponent al sector a què pertanyi l’empresa en què treballis o hagis treballat, que tenen la mateixa finalitat que la indicada per 
al fitxer de la FPP. Pots exercir els teus drets quant a aquests fitxers: d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocopia del teu 
DNI indicant “PROTECCIO DE DADES” a la Fundació Paco Puerto, Via Laietana, 16 08003 Barcelona 
 

1 Codis dels col·lectius 
RG 
FD 
RE 

AGP 
AGA 

AP 
TM 
EH 

Règim general  
Fixos discontinus en períodes de no-ocupació  
Regulació d'ocupació en períodes de no-ocupació 
Règim especial agrari per compte propi 
Règim especial d'autònoms 
Administració pública 
Treballadors/ores inclosos al règim especial del mar  
Treballadors/ores de la llar 

DF 
RLE 

 
CESS 

AU 
FDI 

Treballadors/ores que accedeixen a l’atur durant el període formatiu 
Treballadors/ores amb relacions laborals de caràcter especial (regulades per l’article  
2 de l'Estatut dels treballadors) 
Treballadors/ores amb conveni especial amb la Seguretat Social 
Règim especial d’autònoms 
Treballadors/ores a temps parcial de caràcter indefinit (amb feines discontínues) en els 
seus períodes de no ocupació 
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