
 

 

 INFORMACIÓ DEL CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS I 

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES 

 

 

 Data: Dissabte 18 de juny de 2022. 
 Horari: De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h. 

 Modalitat: Presencial. 

 PREU: 10€ (L’Ajuntament d’Alcarràs subvenciona el 77%  
del cost real). 

 Places: 15. 

 Durada: 8 hores. 

 Lloc de realització: Aula Escoles Velles. 

 

IMPORTANT: 

REQUISITS: 

- Tenir 16 anys en el moment de realitzar el curs. 

 

 

 FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ 

 

1. PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 

 

- PREFERENT amb CARNET ALCARRÀS JOVE: Des del 03 de maig fins el 31 de maig. 

(NOMÉS PRESENCIAL).  

- OBERT A TOTHOM: A partir de l’01 de juny a les 10h (PRESENCIAL I ONLINE). 

- TERMINI D’INSCRIPCIONS: Dilluns 13 de juny a les 18h. 

 

 

2. INSCRIPCIÓ: 

 

- Emplenar i signar degudament el full d’inscripció adjunt. 

- Adjuntar fotocòpia del DNI/NIE. 

- Adjuntar el justificant de pagament. 

- ENTREGAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ AL PUNT JOVE (CCM LO CASINO – 1a planta) O 

ENVIAR-LA ESCANEJADA A TREBALL@ALCARRASJOVE.CAT. 

mailto:TREBALL@ALCARRASJOVE.CAT


 

- La INSCRIPCIÓ implica realitzar el PAGAMENT i ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ requerida 

abans de finalitzar el termini d’inscripció; en cas contrari NO ES CONSIDERARÀ 

FORMALITZADA i no es podrà garantir la plaça. 

 

 

 

 

3. PAGAMENT:  

 

- FORMES DE PAGAMENT: 

o PRESENCIAL: PUNT JOVE (1a planta CCM Lo Casino) Preferentment mitjançant 

targeta bancària (TPV). 

 

o ONLINE: Cal entrar a la web www.alcarras.cat/entrades, seleccionar el CURS 

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS i pagar a través de la plataforma virtual. És 

necessari posar les dades de la persona que realitzarà el curs.                       

A partir de l’01 de juny a les 10h, en el cas que quedin places lliures. 

 

- Una vegada realitzat el pagament, en cap cas es retornarà l’import de la inscripció, a 

excepció del previst per llei. S’admetran modificacions d’inscripcions, és a dir, la 

cessió de la plaça a una altra persona; aquesta haurà de formalitzar novament la 

inscripció, adjuntant el resguard del pagament i adjuntant un escrit esmentant la 

cessió de la plaça amb les dades de les persones implicades (format lliure). S’admetran 

modificacions d’inscripcions fins el 13 de juny a les 18h. 

 

 

 

 

 

http://www.alcarras.cat/entrades


FABRA FORMACIÓ
t. 873 45 18 48 

Complex La Caparrella, Edifici CEEI Lleida, 2.8 i 2.9, 25192 Lleida
fabra@fabraformacio.com
www.fabraformacio.com

persones per a la formació de persones

Nº DNI/ NIE: Nº de la Seguretat Social:

Adreça /C.P. / Població/ Provincia:

Adreça de correu electrònic: Sexe:

Discapacitat:   SI    NO

INSCRIPCIÓ AL CURS/OS

1- DATA: LLOC:

2- DATA: LLOC:

3- DATA: LLOC:

Situació actual 
1- En atur 3- Estudia al sector

2- Treballa 4- Millora laboral

3- Estudia

AUTORITZACIONS

fabra@fabraformacio.com
www.fabraformacio.com

FABRA FORMACIÓ
t. 873 45 18 48
Complex La Caparrella, Edifici CEEI Lleida, 2.8 i 2.9, 
25192 Lleida    
Lleida  persones per a la formació de persones

SIGNATURA:

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms:

* DOCUMENTS A ADJUNTAR: fotocòpia DNI/NIE

5- Altres motius. Indiqui quins:

PROFESSIÓ:

A____________________ a _____de ______________________de 20_____ 

□ Acceptació de termes i condicions

Data de naixement:

Motiu/us perquè l´interessa realitzar el curs

Nº Telèfon:

ESTUDIS FINALITZATS

FITXA D´INSCRIPCIÓ D´ALUMNE

En/Na,__________________________________________________ amb N.I.F.________________________ autoritza que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a 
les activitats o cursos que pugui realitzar. Aquesta autorització tindrà validesa, mentre vostè no manifesti el contrari.

Segons l’establert en l’Art.18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de Maig (BOE de 14/05/1982) sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge; i en virtut de l‘establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, es sol·licita per escrit el seu 
consentiment, amb la fi de poder realitzar fotografies, per publicar-les, en les aules del centre, tauler d’anuncis i/o pàgina web de l’empresa, on pot aparèixer de forma 
individual i/o col·lectiva, en les diferents activitats, formacions o esdeveniments organitzats per Fabra Formació, S.C.P.  Així, i segons l’establert a la Llei de Protecció de Dades, 
les imatges formaran part d’un fitxer de dades personals (ALUMNES) de responsabilitat de Fabra Formació, S.C.P., podent vostè, exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, 
rectificació u oposició en qualsevol moment a la qual haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI, dirigint-se per escrit a la següent adreça de correu: fabra@fabraformacio.com.

 Segons l'establert pel nou reglament europeu de (UE) 2016/679 (RGPD), totes les dades facilitades per vostè mitjançant el formulari seran tractades amb estricta confidencialitat. 
En virtut de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002 (LSSICE), l'informem que totes les dades que vostè 
ens facilita en aquest document seran incloses en un fitxer de dades personals (ALUMNES) de responsabilitat de Fabra Formació, S.C.P. pel seu tractament amb la finalitat 
d’organització i gestió de les activitats i per mantenir-lo informat de les novetats relacionades amb la companyia. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició  a la qual haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI, dirigint-se per correu electrònic a fabra@fabraformacio.com. 

□ Marcar la casella en cas de que NO autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a les formacions o activitats contractades.

1- Ampliar coneixements

2- Treballa al sector
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