RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SLO: PERSONES I EMPRESES

FITXA DE PARTICIPANT
BLOC D’ACTUACIÓ 1, 2, 3

Escollir segons l’opció que correspongui:
1) Tallers d’alfabetització digital
2) Tallers de tècniques de recerca de feina
3) Sessions d’orientació laboral
Ens local: Ajuntament de Vilassar de Dalt
Codi: TRF/ER6
Nom activitat: TALLER DE CREACIÓ D’UN VIDEOCV

Dades del participant
Nom i cognoms

NIF

Telèfon
Email de contacte

Dona
Gènere

Home

□
□

Menors de 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
Edat

De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 anys o més

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Formació sense homologació □
Sense estudis □
Estudis primaris sense certificar/ Estudis primaris/Graduat escolar/ EGB
Secundària obligatòria – ESO o equivalent
BUP / COU
Batxillerat

□

□
□

□ Especialitat: __________________________
FPII □ Especialtat: __________________________
CFGM □ Especialitat: __________________________
CFGS □ Especialitat: __________________________
Diplomatures, enginyeries tècniques o equivalent □ Especialitat: _________
Llicenciatures, enginyeries o equivalent □ Especialitat: _________________
Grau □ Especialitat: _________________
Postgrau / Mestratge / Doctorat □ Especialitat: _______________________

FPI
Nivell Formatiu

□

□
>1 any □
>2 anys □
En actiu □
<1 any

Temps en situació d’atur

Anys d’experiència laboral
Ocupació/ns
desenvolupades

Altres aspectes a considerar

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que
les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en
el Registre de l’ens local.
Autoritzo a l’ens local, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer tramesa
d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.

Data:
Signatura del participant:

