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SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2015-2016 

Nom  Cognom 1  

Cognom 2  Lloc de naixement  

Edat  NIF/NIE          Home           Dona 

Data de residència a Catalunya  Llengua habitual  

Lloc de naixement  Nacionalitat  

Email  

Adreça  Núm.  Pis  Porta  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon fixe  Telèfon mòbil propi  

Telèfon mòbil pares  Altres telèfons  

Últim centre on has estudiat  Curs realitzat  

 

Formacions/títols 

He acabat la ESO però NO tinc el graduat. 
No he acabat la ESO i NO tinc el graduat. 
He acabat la ESO i SI tinc el graduat. 
He cursat el PFI /PQPI de ________________________________ i SI tinc el títol. 
He cursat el PFI/PQPI de _________________________________ i NO tinc el títol. 
He cursat un CFGM _____________________________
Escola d’adults __________________________________
Altra formació _____________________________________________________ 

 

Tria i numera els cursos  Fase II en ordre d’importància per a tu 

Ho vull fer Ordre  

  Ventallers 
 

  

  

  

En quin altre curs podries estar interessat?  
 

Qui t’ha informat del curs? 

 Tutor de ESO/ El Llindar  M’ho ha recomanat un conegut-s 

 Mitjançant l’oficina de Treball de la Generalitat (OTG)  Serveis Socials 

 Pàgina Web  Altres: 

 

Observacions 

 

 

Data _____________________________ Signatura : 

CARLOSA
Texto escrito a máquina
amb títol

CARLOSA
Texto escrito a máquina
sense títol

CARLOSA
Texto escrito a máquina
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