R/N: Y0348/Y590

Registre d’entrada
Data:__/__/____
Hora:__:__

Sol·licitud de preinscripció al procediment d’avaluació i acreditació de les
competències professionals 2017-2018
Dades personals
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus d’identificació
DNI
NIE
Sexe
Dona
Home
Adreça de residència
Tipus de via
Nom de la via

Número del document d’identificació

Nacionalitat

Codi postal

Municipi

Província

Telèfon

Data de naixement

Número

Bloc

Escala

Pis

País

Adreça electrònica

Dades de l’entitat on es treballa (Opcional)
Nom

Telèfon de contacte

Sol·licito
Participar en la convocatòria d’acreditació de competències 2017-2018.1

Àmbit de participació i institut on s’adreça la sol·licitud
Escolliu només un àmbit i un dels instituts que l’ofereix.
Activitats físiques i esportives i socorrisme (socorrisme, guia en el medi natural o condicionament físic)
Institut Cal·lípolis (Tarragona)
Institut Escola del Treball (Barcelona)
Institut Mare de Déu de Barcelona (Barcelona)
Institut Vall d’Hebron (Barcelona)
Muntatge i manteniment d’instal·lacions (instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions, de fred i calor o d’equipament industrial)
Institut Pere Martell (Tarragona)
Institut Rambla Prim (Barcelona)
Dependència (dependència i teleassistència)
Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
Institut Gallecs (Mollet del Vallès)
Institut Montilivi (Girona)
Institut Ronda (Lleida)
Institut Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat)
Administració i gestió
Institut Escola del Treball (Barcelona)
Institut Gallecs (Mollet del Vallès)
Institut La Guineueta (Barcelona)
Institut Vall d’Hebron (Barcelona)
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1. Aquesta sol·licitud s’ha de complementar amb la presentació de la documentació justificativa, utilitzant el model “Presentació de la documentació
justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals 2017-2018”. Disposeu de 5 dies
hàbils, a comptar des del moment que es registra la sol·licitud de preinscripció. En cas contrari quedareu exclosos del procediment.

Institut _________________________________________________________________
1/2

Observacions
Espai reservat al centre

Declaració
Declaro sota la meva responsabilitat que són certes totes les dades indicades en la sol·licitud.

Lloc i data
Signatura de la persona interessada

1
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de la sol·licitud s’incorporen al fitxer
“Proves d’acreditació de competències”, del qual és responsable la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226 - 08021
Barcelona).
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