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FORMULARI PRE-INSCRIPCIÓ 

DADES GENERALS 

Nom i cognoms   

DNI/NIE   

Data de naixement   

Municipi de residència   

Telèfon/s de contacte   

E-mail   

Estàs inscrit a la borsa de 
treball Xaloc Si No 

Servei Local 
de referència: 

Com ens has conegut?   

       DADES FORMATIVES 

Nivell acadèmic: 

       EXPERIÈNCIA LABORAL 
(Breu resum) 

RELACIÓ AMB EL SECTOR DEL MOTOR 
(Especifica l'experiència i/o formació que et vincula al sector del motor. En el cas de l'experiència/es, anomena l'empresa/es 
on vas treballar) 

CONEIXEMENTS DE TIC 

Programa informàtic Desconec 
Nivell 
bàsic 

Nivell mig 
Nivell 

avançat 
Observacions 

Microsoft Word           

Microsoft Excel           

Navegació a Internet           

Correu electrònic           

Xarxes socials           

Altres (1):           

Altres (2):           

Altres (3):           
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IDIOMES 

Idiomes 
Nivell 
escrit 

Nivell 
parlat 

Llengua 
materna 

Certificats Observacions 

Català           

Castellà           

Anglès           

Altres (1)           

Altres (2)           

       CÀPSULES FORMATIVES QUE T'INTERESSEN *Cada una té una durada de 3h 

ORIENTACIÓ 

O1- Què són les competències i per a què serveixen                                                  

O2- Identificació de competències transversals 

O3- Analitza el teu capital competencial i esbossa el teu objectiu professional 

       
RECERCA DE 

FEINA 

RF1-El currículum vitae per competències 

RF2-Elevator Pitch, prepara't per un Speed Dating amb empreses 

RF3- analitzem les ocupacions en clau competencial 

*És imprescindible per poder participar del programa, inscriure's en un mínim d'1 càpsula d'orientació i 1 de RF 

       PLATAFORMA VIRTUAL 

T'interessaria formar part de la plataforma virtual del programa i estar al corrent de les ofertes del 
sector?:                                                                                                                  Si                              No 

Les dades personals que vostè ens proporciona seran sotmeses a un tractament automatitzat de caràcter confidencial, a un 
fitxer creat pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Granollers, de conformitat amb els termes establerts en 

la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades  de Caràcter personal. De la mateixa forma i en cas necessari, autoritzo 
expressament la utilització de les dades relatives a la situació d'invalidesa. Vostè podrà revocar el consentiment atorgat en 
qualsevol moment, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la 
legislació vigent, dirigint un escrit a la següent direcció postal: Servei de Promoció Econòmica (Ajuntament de Granollers), 

C/de les Tres Torres, 18-20, 08401 Granollers 

       Granollers,  
 

de 
 

de 20 
  

       

        
      

       NOTA IMPORTANT: Una vegada emplenat i signat el formulari, el pots fer arribar a 

mchamorro@ajuntament.granollers.cat juntament amb la següent documentació: currículum vitae, 
còpia del DNI/NIE, còpia del full DARDO (demanda d’ocupació) i còpia del informe de vida laboral 

 


