
                                                                        

SERVEI COMARCAL DE PRIMERA ACOLLIDA

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A CURSOS DE FORMACIÓ DE LLENGUA CATALANA

DADES PERSONALS: 

NOM: ............................................................................................................................................

COGNOMS: ...................................................................................................................................

DNI/NIE/PASS: ..............................................................................................................................

DATA DE NAIXEMENT:................................./....................................../......................................... 

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

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

TELÈFON: ........................................................./..............................................................................

RIUDOMS,  _____ de _________________ de 2020

(signatura)

PROTECCIÓ  DE  DADES  DE  CARÀCTER  PERSONAL  -.  En  compliment  del  previst  al  Reglament  (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, li informem
que les seves dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat del CONSELL COMARCAL
DEL BAIX CAMP, amb CIF P9300003B, i  domicili  al  carrer Doctor Ferran,  8 43202 Reus (Tarragona),
telèfon de contacte 977.327.155 i e-mail ccbaixcamp@baixcamp.cat, amb la finalitat de poder gestionar
de forma adient la relació existent amb la nostra àrea de Serveis Socials en referència al seu expedient i
els tràmit administratius que pugui derivar-se d’aquesta mateixa relació. Pot contactar amb el nostre
Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic a dpd@baixcamp.cat. Les seves dades es
conservaran  el  temps  necessari  per  a  poder  atendre  la  present  relació  i  pel  compliment  de  les
obligacions  legals  segons  la  normativa  vigent.  La  base  legal  pel  tractament  de  les  seves  dades  es
fonamentarà en el seu consentiment facilitat en aquesta sol·licitud, poden ser comunicades a altres
serveis i/o entitats socials als efectes exclusivament del tractament del seu cas. Pot exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social abans
esmentat  o  via  e-mail  a  dpd@baixcamp.cat,  adjuntant  còpia  de  document  oficial  que  l’identifiqui.
Igualment, pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.

                                           



                                                                        

INDIQUEU A QUIN CURS ESTEU INTERESSAT

⃝           CURS 1: “EP” Escolta i parla. 

               Curs adreçat a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic

• Lloc de realització: Escoles Velles. C/Dr. Fleming, 20.

• Durada del curs: 45 hores. Del 4 de maig al 9 de juny de 2020

• Horari de les classes: Els dilluns  a dijous de 9:30 a 11:30 

⃝           CURS 2: Curs  d’alfabetització 

               Curs per a persones que no saben llegir ni escriure o escàs coneixement de la llengua  catalana

• Lloc de realització: Escoles Velles. C/Dr. Fleming, 20.

• Durada del curs: 120 hores. Del 11 de març al 19 de juny de 2020

• Horari de les classes: Els dimarts, dimecres i divendres de 9.15 a 12.00

CONDICIONS

Els responsables de l’organització de les formacions es reserven el dret d’anul·lar o posposar algun dels
cursos oferts si el nombre de persones inscrites és inferior a 10 alumnes.

Al finalitzar el curs, els/les alumnes podran rebre la certificació d’assistència si han participat a un 75%
de les classes.

INSCRIPCIONS

Els interessats hauran d’assistir a la reunió informativa i de selecció als cursos per a poder participar:

REUNIÓ INFORMATIVA I DE SELECCIÓ D’ALUMNES

DIMECRES 11 DE MARÇ A LES 9.30 H 

Centre d'Entitats i Formació "Les Escoles Velles”

Dr. Fleming, 20

                                           


