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  Estudis realitzats 
Sense alfabetització                     FP segon grau  

Estudis primaris sense finalitzar        Cicle Formatiu Grau Superior/ Mòdul III  

Certificat d'escolaritat                 BUP, COU, PREU, Batxillerat superior  

Batxillerat elemental, EGB, Graduat escolar   Títol universitari primer cicle  

FP de primer grau / Cicle Formatiu Grau Mig   Títol universitari segon cicle  

ESO                                      Altres  

Especifiqueu l’especialitat, si és el cas (FP, Cicle Formatiu, 
estudis universitaris, altres...) 

 

Cursos Formació Ocupacional/Contínua 
 
 

 

 Nivell informàtica baix mig avanç 
 Nivell idiomes baix mig avanç 

Windows i/o altres sistemes operatius(_____________________)     Català    

Word i/o altres tractament text (___________________________)     Anglès    

Excel i/o altres full càlcul (_______________________________)      Francés    

Acces i/o altres base de dades (__________________________)     Alemany    

Navegació Internet i/o programes (________________________)      Altres (_____________)    

Altres (______________________________________________)     Castellà (estrangers)    
 

 Experiència laboral 

Última 
empresa 

Nom Data alta Data baixa Modalitat contracte  Competències adquirides 

Sector d’activitat Ocupació/categoria Localitat Via d’inserció 

Anterior 

Nom 
 
 

Data alta Data baixa Modalitat contracte  Competències adquirides 

Sector d’activitat Ocupació/categoria Localitat Via d’inserció 

 

 Preferències laborals 
1. 

2. 

3. 

 Servei d’ocupació - sol·licitud d’actualització de l’expedient                     

 Dades personals 
Cognoms i nom DNI/NIE 

Data de naixement Nacionalitat 
 

Sexe (H/D) Nre. seguretat social 

Adreça CP Localitat 

Telèfon 1 Telèfon 2 correu electrònic 

Permís de 
treball (no 

comunitaris) 

SI NO  Estat civil Nre. fills  Càrre-
gues  
familiars 

SI NO Quines? 

    

  Situació laboral 

OSOC 
SI NO Data  Atur  

 Prestació 
SI NO Contr. Subs. >52 Data inici Data finalització 

  Millora de feina       

 
 
 
 
 

Usuari 

Data:  
 
 
 
 

TD/TO 

 Disponibilitat / observacions 

Permís 
conduir 

SI NO A1 A2 B C1 C2 D E 
 Vehicle 

SI NO 
 

Sou net mes 

           

 

Jor- 
nada 

Parcial Partida 
Inten- 
siva 

Indife- 
rent 

 
Dispon. 
geogrà- 

fica 

Muni 
cipi 

Roda 
líes 

Coma 
rca 

Prov 
incia 

Cata 
lunya 

Altres 

          

 

Abans d’omplir i signar l’imprès, llegiu atentament les instruccions del darrera 
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Instruccions per emplenar l’imprès 
 
 
 
 

vostè per tal de recollir la documentació que acrediti els canvis i donar-ne conformitat  

3. No es podrà actualitzar cap expedient, si la “Sol·licitud d’actualització de l’expedient” 
no està signada pel demandant i la Tècnica de demanda 

4. Si voleu modificar alguna dada que no consta en l’imprès o no teniu espai suficient 
per fer-ho, utilitzeu el espai de més avall i identifiqueu correctament les dades 

5. Si voleu, una vegada que modifiqueu el vostre currículum el podeu enviar per 
correu electrònic (finasoto@sabarca.cat) per tal que els dimecres, d’11:00 a 13:00 
h. pugueu venir a demanar fotocòpies del mateix 

 

Modificacions no recollides a la primera plana de l’imprès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, com a receptor de les nostres comunicacions, us informem que
 l'única finalitat de les mateixes és mantenir-vos informat dels nostres diferents serveis, activitats i novetats. La nova 

legislació no implica canvis en la forma i la finalitat en què tractem les vostres dades, que en cap moment seran cedides a
  tercers. Podeu accedir, rectificar, suprimir o exercir la  resta dels vostres drets adreçant-vos a 

escolesvelles@sabarca.cat

  

1. Heu d’emplenar només el nom, cognoms, DNI i les dades a incorporar o modificar 

2. En determinats casos, pot ser que la tècnica de demanda es posi en contacte amb 

mailto:finasoto@sabarca.cat
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