
 
 

Núm. sol·licitud    
 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A CURSOS 

DE FORMACIÓ I/O ORIENTACIÓ LABORAL 

 

CURS SOL·LICITAT: CURS BÀSIC D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 

DADES PERSONALS: 

NOM: .................................................. COGNOMS: ........................................................................... 

DNI/NIE: ............................................. DATA DE NAIXEMENT: ......./......./............ SEXE: H D 

PAÍS DE NAIXEMENT: ........................................ NACIONALITAT: ................................................. 

ADREÇA (Carrer/Av./Pl.): .......................................................... Núm.: ......... Escala: ...... Pis: ........... 

POBLACIÓ ................................................ PROVÍNCIA: ............................. Codi postal: ................. 

TELÈFON: ................................................. E-MAIL: ........................................................................... 

En cas d’estar empadronat a una altra adreça, indiqueu-la: ............................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Teniu reconeguda legalment alguna discapacitat?                                    SI NO 

En cas afirmatiu, quin grau de discapacitat teniu reconegut? ................ % 

Teniu alguna dificultat per realitzar algun tipus de treball o tasca? SI NO 

En cas afirmatiu, especifiqueu quina: ................................................................................................. 

En cas d’irregularitat documental, quant temps et falta per aconseguir l’arrelament 
social?.................................................................................................................................................. 

 
ESTUDIS REALITZATS: Marqueu amb una X els nivells d’estudis iniciats (I), si els heu finalitzat (F) i 

especifiqueu-ne l’especialitat corresponent al costat. 
 

NIVELL D’ESTUDIS I F ESPECIALITAT 

EGB / Primària / Certificat d’escolarització    

PQPI / PTT    

Prova d’accés CFGM    

ESO    

FPI / Cicle Formatiu de Grau Mig    

FP II / Cicle Formatiu de Grau Superior    

BUP / Batxillerat    

COU / Prova d’accés a la universitat majors 25 anys    

Diplomatura universitària / Grau universitari    

Llicenciatura universitària    

Altres (especifiqueu)    

Altres estudis i/o cursos realitzats: ...................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Esteu estudiant actualment? SI NO En cas afirmatiu, especifiqueu què ............................ 

 
PERMÍS DE CONDUIR I VEHICLE: 

Disposeu de carnet de conduir? SI NO   En cas afirmatiu, especifiqueu quin ..................... 

Disposeu de vehicle? SI NO   En cas afirmatiu, especifiqueu quin ....................................... 



IDIOMES I INFORMÀTICA: Indiqueu els idiomes i el programes informàtics que coneixeu i marqueu amb 

una X el nivell de coneixement que en teniu 

 

IDIOMA 
nivell  

PROGRAMA INFORMÀTIC 
nivell 

baix mig alt baix mig alt 

Català    Processador de textos (Word)    

Castellà    Navegadors d’internet    

    Correu electrònic    

        

        

 
 

EXPERIÈNCIA LABORAL: 
 

NOM EMPRESA FEINA REALITZADA 
TEMPS 

TREBALLAT 

DATA DE 

FINALITZACIÓ 

    

    

    

    

    

 

MEMBRES, SITUACIÓ LABORAL I INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR: Especifiqueu el nom (sense 

cognoms), la relació de parentiu i l’edat de TOTES les persones (inclosa el/la sol·licitant) que resideixen al 

domicili familiar, així com la seva situació laboral (ocupat, aturat, estudiant, pensionista, incapacitat, etc.), el 

tipus d’ingrés que tenen (nòmina, pensió, subsidi o prestació d’atur, ajuda social, etc.) i l’import mensual. 
 

NOM (sense cognoms) PARENTIU EDAT SITUACIÓ 
LABORAL 

TIPUS INGRÉS IMPORT 
MENSUAL 

 sol·licitant     

      

      

      

      

      

 
MOTIU PEL QUAL US INTERESSA REALITZAR EL CURS: .......................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
 

Signat a  , el          de  de 20         
 
 
 

(signatura) 

El/la sota-signant declara que les dades consignades són certes i que coneix que en cas d’inexactitud o falsedat es podria extingir 
la relació que es pugui formalitzar. També declara que coneix en què consisteix el curs al qual sol·licita inscriure’s, que està 
interessat/da en participar-hi i que es compromet a realitzar les activitats que li siguin encomanades i a participar en les sessions 
de formació que s’organitzin. Així mateix, per mitjà de la complementació i signatura d’aquest formulari, la persona interessada 
accepta i autoritza expressament que les seves dades personals, incloses les de salut, siguin recollides i tractades per CÀRITAS 
DIOCESANA DE TARRAGONA (en endavant Càritas), amb seu social al carrer Armanyà, núm. 16, de Tarragona, amb CIF 
R4300214F, membre de la Confederació de Càritas Espanyola, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril 
de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques; amb la única finalitat de desenvolupar les activitats pròpies del treball 
d’intervenció social que Càritas porta a terme. Igualment, les seves dades podran formar part d’un fitxer informatitzat del qual és 
titular Càritas Espanyola i estaran a disposició de la Confederació de les Càritas, tret que es marqui la següent casella: . Finalment, 
se li reconeix la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la Confederació de les Càritas, 
els noms i domicilis de la qual figuren en www.caritas.es 

http://www.caritas.es/

