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Av. Comunitat Europea, 34 
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PRE-INSCRIPCIO  
 DENOMINACIÓ CURS:     ELECTRICITAT DE MANTENIMENT 

ACCIO: CG00038     GRUP: 0290514 
 
Dades alumne  
 

Nom i cognoms:   ............................................................................................................    
Domicili: .................................................. nº: ............. pis: ........... porta: ..........................  
Població: ........................................................... Codi Postal: ..........................................  
D.N.I.:  .............................................................. Telèfon: .................................................  
Email: ............................................................................................................................... 
Data de naixement: ......................... Edat: ......... Sexe: .....................................................  
Estudis realitzats: .............................................................................................................   
Nº afiliació a la Seguretat Social .....................................................................................  
Autònom      S.Social  
 

Dades empresa: (nomes en cas de treballadors en actiu) 
 

Nom de la empresa: ..........................................................................................................  
Domicili: .................................................. nº: ............. pis: ........... porta ............................  
Població: .............................................................. Codi Postal: ........................................  
N.I.F.: ..........................  Nº  afiliació a la Seguretat Social............................................ 
Telèfon: ................................................................  ............................................................   

 
El Sr. .............................................................................................................................. 

Accepta les següents condicions: 

- Es compromet a assistir a un 75% d’assistència al curs.  
- A respectar les normes de comportament del Centre 
- Seguir activament el curs per garantitzar el seu aprofitament 
- No superar tres faltes d’assistència continuada sense justificar 
- Respondre als qüestionaris d’avaluació establerts per el centre i la patronal 

Signatura de l’interessat 

Badalona    de  de   
 

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ara ens facilita, seran 
incorporades en un fitxer automatitzat propietat i responsabilitat del Gremi d’instal·ladors de Barcelonés Nord i Baix Maresme,  La finalitat d’aquest fitxer és 
gestionar la relació amb els nostres agremiats i informar-lo dels nostres productes i serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se  al Gremi d’instal·ladors, Av. Comunitat Europea nº 34,  08917 Badalona,tel 93 384 60 75 
i fax 93 384 27 11 o bé per correu electrònic a l’adreça info@aemifesa.org. 

Cedeix la seva imatge per publicacions i promocions de Aemifesa 
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