
Inscripció a les Desenes Jornades Francesc Ferrer i 
Guàrdia d'Innovació Educativa (9, 10 i 11/nov/2016) 
Repensant l'educació: tendències de canvi i experiències 
d'innovació educativa

Sol·licitant 

 Nom i cognoms _________________________________________________________________________ 

Correu electrònic _________________________________________________________________________ 

Població ______________________________ _____________________ _________________   DNI 

Estudis ________________________________________ __________________________________ 

Centre on treballes i localitat_________________________________________________________________ 

Tens previst assistir a totes les Jornades?      Sí   No 

- Si és que sí i tens els requeriments formatius però no tens el codi XTEC, nosaltres et tramitarem la 

sol·licitud de la certificació de les 10 hores.  

- Si no pots assistir a totes les 10 hores de les Jornades però tens intenció de venir a alguns dels 

tallers del dia 10 de novembre de 19 a 20.30h, indica’ns en quin vols que formalitzem la teva 

inscripció: 

Cooperar per aprendre

L’avaluació competencial. Característiques i reptes

L’educació emocional

Dia / Mes / Any 

Sr. Alcalde de l'Ajuntament d'Alella 

Plaça de l'Ajuntament, 1 
08328 Alella 
T. 93 555 23 39 
F. 93 540 03 28 
ajuntament@alella.cat 
www.alella.cat 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades facilitades s'incorporaran en el fitxer 
automatitzat per a  la gestió de les funcions pròpies de l'Ajuntament, i només es cediran a 
tercers en els casos i  en les condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és 
l'Ajuntament d'Alella, on us podreu dirigir per a exercir el vostre dret d'accés, 
rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició al seu 
tractament mitjançant comunicació escrita. 

Cal enviar la inscripció omplerta a educacio@alella.cat 

mailto:ajuntament@alella.cat
http://www.alella.cat/

	Sol licitant
	Nom i cognoms _________________________________________________________________________
	Correu electrònic __
	Població ______________________________  DNI
	Estudis ________________________________________
	Centre on treballes i localitat _________________________________________________________________
	Tens previst assistir a totes les Jornades?         Sí       No

	Centre on treballes i localitat: 
	Dia  Mes  Any: 
	Nom i cognoms: 
	email: 
	DNI: 
	Població: 
	Estudis: 
	Group3: Opción1
	Group1: Off


