
DADES PERSONALS 
Nom i Cognoms: 

DNI o NIF Edat Telèfon *Correu electrònic (escriure amb majúscules) 

Domicili (carrer, plaça, avinguda,.......) 

Número Esc Pis Porta Codi  postal Població 

El/la qui subscriu formula aquesta instància, adreçada a l’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES,  en els termes 
següents: 

SOL·LICITA  INSCRIURE’S ALS CURSOS SEGÜENTS: 

FORMACIÓ BÀSICA 

 Taller d’alfabetització (Empuriabrava) 
 Taller d’alfabetització (Castelló nucli) 
 Com funciona l’ordinador 
 Francès nivell A2 (40 €) 
 Anglès nivell A2 (40 €) 

FORMACIÓ EMPRESARIAL I COMERCIAL 

Centre Emprèn  

Tallers de Xarxes Socials 

 Taller com treure profit del smarTphone 
 Taller  Hootsuite 
 Taller  Facebook I 
 Taller  Facebook II 
 Taller Instagram I 
 Taller Instagram II 

SALUT,  CREIXEMENT PERSONAL 

Castelló Nucli 

 Tallers de memòria 
 Gimnàstica de manteniment (certificat mèdic) 
 Ioga 
 Balls en línia i country 
 Qi Gong  
 Musicoteràpia 
 Percussió africana 
 Taller d’iniciació al manga (15€) Gratuït per a socis Espais 

Joves 
Xerrada-col·loqui: tu també pots ser escriptor 

 Introducció al tast de cervesa (15 €)  

Centre Cívic d’Empuriabrava 

 Gimnàstica de manteniment (certificat mèdic) 
 Balls en línia i country 
 Qi Gong  
 Musicoteràpia 
 Taller de cuina típica de pescadors (15€) 
 Classes de guitarra  (20 €) 
 Curs de tècniques de relaxació amb sons i silencis (15 €) 
 Taller de cuina (15 €) 

ARTESANIA 

Castelló Nucli 

 Patchwork  
 Posa fila a l’agulla 
 Manualitats 
 Boixets  
 Labors de mitja 
 Taller de Pintura  
 Restauració de mobles  matí (15 €) 
 Restauració de mobles  tarda (15 €) 

Casal Cívic d’Empuriabrava 

 Patchwork  
 Manualitats 
 Labors de mitja 
 Taller de Pintura 

L’admissió a totes les activitats formatives es farà per rigorós ordre d’inscripció. 

Castelló d’Empúries a       de  de  2019 

Signatura del sol·licitant. 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves 
dades seran incorporades a un fitxer autoritzat per a la gestió, tramitació i posterior notificació de l’estat o resolució 
d’aquesta sol·licitud. El responsable del Fitxer és l’AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPÚRIES i podrà dirigir-se a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana per exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. 
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