R/N: Y0348/Y332

Currículum per a les proves d’accés a cicles formatius de formació professional
inicial i d’ensenyaments esportius. Grau mitjà
Dades personals
Nom i cognoms

DNI/NIE/passaport

Adreça

Codi postal

Municipi

Adreça electrònica

Telèfon

Currículum (marqueu amb una creueta els apartats que correspongui i completeu la informació, si escau)
Aquest espai l’ha
d’emplenar la comissió
avaluadora

A. Per estudis (màxim 0,9 punts)
Per haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social (0,9 punts per programa).
Adjunto certificat1
Altra formació professionalitzadora (0,01 punts per cada 20 hores). Adjunto certificat2

B. Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts)
Per experiència professional (0,005 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional
3
si és a jornada parcial). Adjunto documentació
Per experiència esportiva en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades
(0,005 punts per l’equivalent a cada dia treballat a jornada completa, incloses les tasques complementàries, com ara
les competicions, la preparació i la planificació). Adjunto certificat4

Per experiència en voluntariat o activitats en associacions (0,005 punts per l’equivalent a cada dia treballat
a jornada completa, incloses les tasques complementàries, com ara la formació prèvia). Adjunto certificat4
TOTAL
Lloc i data

A25-V01-15

Signatura de la persona interessada

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al
fitxer “Proves d’accés”, amb la finalitat de gestionar la inscripció a les proves d’accés. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
Aquest currículum i la documentació justificativa s’han de lliurar a l’institut on es farà la prova en el termini de presentació de documentació establert en la
resolució vigent de convocatòria de les proves.

Institut seu de la comissió avaluadora
Nom:

Municipi:

1. Fotocòpia del certificat d’aprofitament emès pel centre educatiu, o entitat autoritzada, amb el registre o vistiplau del Departament d’Ensenyament.
2. Certificat dels estudis cursats, on consti el contingut de la formació i les hores.
3. a) Informe de vida laboral (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat social), on consta el període d’alta, o b) certificat de
l’administració o full de servei, o c) certificat de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a
l’empres.
4. Certificat on consti el número d’identificació fiscal de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i la durada.
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