cursos modalitat

presencial i
teleformació

Dades de l'alumne/a

D.N.I:............................................Nom:.................................................................Cognoms:......................................................................................................
Data naixement ....... I ....... I .......... Telèfon:...........................................Mòbil:...........................................email: .................................................................

FED. HOSTALERIA DE LLEIDA
Com has conegut aquests cursos?...................................................................................................Autònom:

Si

No

Discapacitat:

Si

No

Domicili del alumne:...............................................................................................................................................Nº Afiliació a la Seguretat Social:.....................................
Adreça d'enviament del material (si no coincideix amb el domicili del alumne):.....................................................................................................................................

Estudis
Sense estudis

Grad. escolar

ESO

FPI

FP II

Cicle mitjà

Cicle superior

BUP/COU

Grau universitari

Diplomat

Llicenciat

Categoria Professional
Directiu

Comandament intermedi

Tècnic

Treballador qualificat

Treballador no qualificat

Aturat (omplir Dades Oficina d'Ocupació)

Àrea Funcional
Directiu

Administració

Dades d'empresa

Comercial

Manteniment

Producció

(omplir solament si és treballador ocupat)

Raó Social .................................................................................................................................................................... C.I.F:.................................................................
Adreça:..................................................................................................................................................................C. Compte Cotizació:.....................................................
Població:.................................................................................................Codi Postal:...............................................Província:...............................................................
Telèfon:.................................................

Pime (*)

No Pime

Sector:.....................................................................................................

*Pime: empreses que empren a menys de 250 treballadors el volum dels quals de negoci anual no excedeixi de 40 milions d'euros, o el balanç general dels quals anual no excedeixi de 27 milions d'euros i que compleixin el criteri
d'independència (annex I del Reglament 68/2001).

Dades del centre de treball

(si coincideix amb les dades d'empresa no omplir)

Adreça:.....................................................................................................................Població:.................................................................................................................
Codi Postal:........................Província:....................................Telèfon:.........................................Fax:.....................................email: .................................................................

Dades Oficina d'Ocupació

(omplir solament si es troba en situació de aturat)

Oficina d'Ocupació en la qual està inscrit:.......................................................................................................................................................................C.P.:.............................
Data d'inscripció com aturat a l'Oficina d'Ocupació: ............ | ............ | ............
Quina és la teva situació de aturat?

Aturat

Aturat de llarga durada (DSPLD, inscrit com a aturat 12 dels últims 18 mesos)

Aturat provinent del pla PREPARA (DSPPRE)

Aturat que no ha accedit a la seva primera ocupació (DSPPRI)

Si la modalitat d'alguna de les accions que tries és teleformació, disposes de mitjans tècnics (connexió a internet i ordinador) per formar-te?

Si

No

Enumera les accions formatives en les quals desitges participar, per ordre de preferència.

Nº

Si no desitja rebre informació promocional, marqui la següent casella
Si no autoritza la comunicació de les seves dades a altres empreses del grup, marca la següent casella

Aquestes dades s'inclouran en fitxers responsabilitat de: Femxa Formación S.L. amb domicili C/ Sant Roque, 57-61 (Vigo)  comunicaciones@femxa.com, on podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposición.se utilitzaran amb la finalitat de dur a terme la gestió de cursos,
el manteniment de la relació comercial i l'enviament d'informació promocional mitjançant correu ordinari, electrònic, SMS, etc. Així mateix l'alumne consent la cessió de les seves dades a altres empreses del grup, amb idèntica finalitat, i als organismes públics competents i entitats homologadoras
per al normal desenvolupament de l'activitat.

Fitxa d'inscripció

Accions formatives

Modalitat

Durada

Coctelería i imatge del bon barman

Presencial

24 hores

Pastisseria per restaurants

Presencial

24 hores

Atenció al client

Teleformació

60 hores

Gestió hotelera

Teleformació

60 hores

Anglès B1.A

Teleformació

75 hores

Data d'inici planificada: principis de 2015

Signatura de l'alumne

Per formalitzar la seva inscripció s'adjunten fotocòpies de:
D.N.I (ambdues cares)

Targeta Sanitària o TC2

Capçalera d'última nòmina/Rebut d'autònom (sense dades salarials)

Targeta Demanda Ocupació

Amb la seva signatura, l'alumne autoritza a Femxa Formación S.L. a sol·licitar en el seu nom i davant la Seguretat Social la necessària certificació que justifiqui la seva situació laboral a data d'inici de curs.
La formalització de la matrícula està condicionada a la recepció de la documentació sol·licitada que es farà arribar per de correu electrònic a aula@hostaler.org. Per a qualsevol consulta truca al
973 289 238 o contacta via email.

