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PREINSCRIPCIÓ SERVEIS EDUCATIUS I FORMATIUS DE PALAFOLLS 
ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL – Competències bàsiques – Formació continuada  

 
1.-DADES DE L’ALUMNE  

Nom i cognoms :      
 

DNI: 
  

Edat: 

 Adreça : 
  
  

Municipi : 
  

Codi Postal: 

Telèfon : 
 

Fax: 
 

Adreça electrònica: 

 
        Voleu relacionar-vos electrònicament amb l’Ajuntament. En qualsevol moment podreu canviar el mitjà de 
comunicació.  
 
2.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT, PARE, MARE O TUTOR 
(només omplir en cas d’alumnes menors de 18 anys) *Els serveis educatius s’adreça a homes i dones a partir de 16 anys  

Nom i cognoms :      
 

DNI: 
  

Edat: 

 Adreça : 
  

Municipi : 
  

Codi Postal: 

Telèfon : 
 

Fax: 
 

Adreça electrònica: 

 
3.- OFERTA FORMATIVA  
Bloc competències bàsiques – Formació continuada curs escolar  

Curs a seleccionar Quota segons ordenança fiscal núm. 16 Horari // Lloc  

 Alfabetització 
(comunicació oral i 
escrita) 
Públic objectiu: 
persones 
nouvingudes 

36,29 € trimestre  
       *Condicions de pagament:      
        pagament de l’import mitjançant    
        autoliquidació.  

Dimarts i divendres de 15 
a 16 h  
Equipament municipal  

 Castellà bàsic   
(3 h setmana) 
Públic objectiu: 
persones 
nouvingudes 

 Sense cost en cas de nouvinguts i presentant la 

documentació acreditativa corresponent. Es considera 

"alumne/a nouvingut" aquell alumne/a que s’ha incorporat per 

primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers 

24 mesos. (excepcionalment 36 mesos , si prové de cultures 

molt allunyades).  

 69,39 € trimestre en cas de no estar exempts de 

pagament 

Dilluns i divendres de 
17.30  a 19 h  
Equipament municipal  
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 Català bàsic (3 h
setmana)
Públic objectiu:
persones
nouvingudes

 Sense cost en cas de nouvinguts i presentant la 

documentació acreditativa corresponent. Es considera 

"alumne/a nouvingut" aquell alumne/a que s’ha incorporat per 

primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers 

24 mesos. (excepcionalment 36 mesos , si prové de cultures 

molt allunyades) 

 69,39 € trimestre en cas de no estar  
 exempts de pagament 

Dimecres de 
16.30 a 19.30 h 
Equipament municipal 

 Alfabetització
digital (nivell 1)
Públic objectiu:
gent gran

36,29 € trimestre 
*Condicions de pagament:
pagament de l’import mitjançant
autoliquidació.

Dilluns 15 a 16 h 
Dijous 15 a 16 h 
Equipament municipal 

 Alfabetització
digital (nivell 2)
Públic objectiu:
gent gran

36,29 € trimestre 
*Condicions de pagament:
pagament de l’import mitjançant
autoliquidació.

Dilluns 16.15 a 17.15 h 
Dijous 16.15 a 17.15 h 
Equipament municipal 

*Les sol·licituds es podran fer a partir de 29 de setembre de 2021 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament mitjançant
la sol·licitud de cita prèvia fins el 13 d’octubre de 2021 o via instància telemàtica disponible a www.palafolls.cat.
*Els preus estan regulats per l’ordenança fiscal reguladora núm.16 “Taxes per serveis generals”.
* Els cursos han de disposar d’un mínim de 7 persones sol·licitants per poder iniciar-se.
*El material del curs, que vindrà determinat pel professor/a, no està inclòs al preu.
*Els horaris publicats són orientatius i aquests es podran adaptar i resoldre a petició de la majoria dels inscrits i sempre que es
disposi d’un equipament disponible.
* Les àrees responsables del curs resoldran les peticions abans de l’inici de les classes.
* Per confirmar la plaça al curs sol·licitat serà obligatori presentar la documentació requerida, així com, liquidar l’import que
s’escaigui.
* L’inici dels cursos quedaran supeditats a les llistes definitives on es comunicaran les places concedides.

Protecció de dades personals 
[Responsable del tractament: Ajuntament de Palafolls. Finalitat: gestió d’inscripcions, identificació de les persones inscrites i gestió 

de l’Escola d’Adults i dels seus alumnes. Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i compliment de 
prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD). Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de 
la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Palafolls. 
>Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.palafolls.cat

* La falsedat en les dades consignades en el full de preinscripció pot comportar la pèrdua de la plaça sol·licitada .

Ho sol·licita: 

______________________________________, ______ de/d’ ___________________ de 20_____ 
Signatura, 
* Les dades de caràcter personal que ens han proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Palafolls. Conforme allò disposat 
als articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets, li informem que pot exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a l’Ajuntament de Palafolls.

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
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