
   
FULL D'INSCRIPCIÓ A ACCIONS FORMATIVES   

Nom del curs: CURS DE MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES BIOCIDES D’ÚS RAMADER.

Municipi: Sta. Creu de Jutglar. Dates: 1015, 16, 17, 18 i 22 de maig 2017

DADES PERSONALS DE L'ALUMNE/A

Cognoms

Nom DNI/NIE/ Passaport

Lloc de naixement Data de naixement

Adreça

Localitat CP

Correu electrònic

Telèfon fix Telèfon mòbil

Nivell acadèmic

Situació laboral

Nom del tutor 
(menors d’edat) 

Telèfon del tutor
(menors d’edat) 

Lloc i data:
  
Sta. Creu de Jutglar, ________de_________ de 2017.

Signatura:

EN CAS DE PERSONES MENORS D'EDAT:
Nom i cognoms del/de la tutor/a legal:
DNI del/de la tutoria:
Signatura del/la tutor:

CONDICIONS DE LA MATRÍCULA 

Les inscripcions seran vàlides un cop entregada la fitxa d’inscripció emplenada i firmada, i el resguard d’ingrés bancari 
al Consorci del Lluçanès.  Les inscripcions seran tingudes en compte per ordre d’arribada. Els cursos es realitzaran 
si s'inscriu un mínim d'alumnat, si no és així, es retornarà l'import abonat. 

Import: 50 €.

Ingrés al compte del Consorci del Lluçanès ES26 2100 0499 7402 0012 8996 CAIXABANK

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 18 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial
Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran en el fitxer "Usuaris Serveis", del que és responsable el Consorci del Lluçanès i seran objecte
de tractament per gestionar les diferents activitats formatives, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic consorci@llucanes.cat al fax 93 888 04 56
o al correu postal c.Vell, 3 Santa Creu de Jutglar (08515).



   
FULL D'INSCRIPCIÓ A ACCIONS FORMATIVES   

COMPROMIS DE L’ALUMNAT

El curs està organitzat des del Consorci del Lluçanès. La participació en el curs és totalment voluntària però en
el cas de participar-hi, els alumnes han de conèixer i acceptar la normativa:

Inscripció
Cal realitzar la preinscripció prèviament a l'inici del curs al Consorci del Lluçanès.
Abans d'iniciar-se el curs cal realitzar l'ingrés de l'import de la matrícula al número de compte que
proporcionarà el Consorci del Lluçanès. 
Només poden assistir als cursos les persones que s'hagin matriculat i realitzat el pagament. En cas
d'incompliment la persona quedarà exclosa del curs. 

Es farà el seguiment d'acció formativa autonòmicament al expedient curricular dels alumnes registrats al
Servei Local d'Ocupació del Lluçanès. Qui no ho desitgi pot indicar-ho marcant la següent casella:

□ No vull que es faci seguiment de l'acció formativa al meu expedient del SLO.

Es farà subscripció automàtica al butlletí de formació «Lluçanès Territori Educador», que es rebrà directament
per correu electrònic. Qui no ho desitgi pot indicar-ho marcant la següent casella:

□ No vull rebre el butlletí de l'oferta formativa «Lluçanès Territori Educador».

Assistència
L'assistència és obligatòria i cal seguir amb aprofitament les accions de formació. 
Cal justificar les faltes. Sobrepassar les faltes sense justificar és motiu d'expulsió del curs. 
S'ha de respectar els horaris del curs i mantenir una actitud positiva a l'aula. 
Per tal d'obtenir el diploma cal assistir a un 75% de les sessions. 

Normativa del centre
Només poden assistir els cursos les persones matriculades, sense acompanyants.
L’alumnat té l'obligació de respectar les normes de convivència del centre. Per tant, no es permet la falta de
puntualitat injustificada, el deteriorament intencionat dels equipaments i dels materials, els actes de
desconsideració o ofensa cap als companys, docents o personal, així com qualsevol altra conducta que alteri
la convivència. L’incompliment d'aquestes obligacions serà causa d'expulsió del curs. 
En el cas que es produeixi algun incident en relació a les normes de convivència, cal comunicar-ho al Consorci
del Lluçanès.
Amb l’objectiu de no interferir el desenvolupament de les classes, a l’aula es desconnectaran els telèfons
mòbils personals o en cas d’emergència el posaran en “silenci”.
Està prohibit menjar, beure o fumar a les aules o zones no adequades. 
Tots els equips s’utilitzaran amb el màxim de cura i respecte, cal comunicar al centre qualsevol avaria produïda
o detectada durant la seva classe de manera que es pugui gestionar la seva reparació el més aviat possible. 
Al finalitzar la sessió, l’aula es deixarà neta i en ordre i cal deixar tots els equips apagats.

He llegit la normativa i accepto les condicions establertes:

Nom i cognoms

DNI / NIE

Signatura:

Data i lloc: 

DRET D’IMATGE
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats
vinculades  sol·licita  el  teu  consentiment  per  publicar  la  teva  imatge,  de  forma  clarament  identificable,  en  fotografies  i  gravacions
corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de
tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
Signatura: 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 18 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial
Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran en el fitxer "Usuaris Serveis", del que és responsable el Consorci del Lluçanès i seran objecte
de tractament per gestionar les diferents activitats formatives, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic consorci@llucanes.cat al fax 93 888 04 56
o al correu postal c.Vell, 3 Santa Creu de Jutglar (08515).
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