
Àrea de Drets Socials 
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 
Centre de Serveis Socials Numància 
C. Numància, 7 
08029 Barcelona  
Tel. 936197311 

FITXA D’ INSCRIPCIÓ 

Nom:    Cognoms: 

Direcció:        C.P: 

Telèfon:    Mòbil: 

Direcció Correu Electrònic: 

Data de naixement i lloc: 

Quin és el nivell màxim d’ estudis que ha assolit? 
€ No tinc estudis 
€ Educació primària 
€ Educació Secundaria 
€ Formació professional (FP, Cicles, Mòduls) 
€ Estudis Universitaris  
€ Doctor/a 
€ Altres: 

Quin és el seu estat civil? 
€ Solter/a 
€ Casat/da 
€ Vidu/vídua 
€ Separat/da 
€ Divorciat/da 

Viu en parella? 
€ Sí 
€ No 

Quina és l’ edat i el sexe dels seus fills/es: 

Quina és la seva situació laboral? 

€ Treballa 
€ Aturat/da 
€ Feines de la llar (mestres/sa de casa) 
€ Estudiant 
€ Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 

FILLS/ES EDAD SEXE



Àrea de Drets Socials 
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08029 Barcelona  
Tel. 936197311 

€ Jubilat/da 
€ Una altra situació: 

Què esperes que t´aporti el curs en relació a l’ educació i la relació amb els teus fills? 

€ ................................................ 

€ ............................................... 

€ ................................................ 

€ ................................................. 

€ ................................................ 

Com t’ has assabentat d’ aquest taller? 

€ Mitjançant l’ escola/IES  
€ Mitjançant cartells de propaganda 
€ Mitjançant Serveis Socials 
€ Mitjançant informació al CAP 

Necessitarà servei de cangur?  
Edats dels nens què necessitaran cangur? 

En/Na....................................................... (com a pare, mare, tutor/a) amb DNI/NIE .........
…………… autoritzo que la meva imatge i la del meu fill/a ...........................................................
…………….., pugui aparèixer en materials audiovisuals corresponents a activitats educatives 
organitzades pel projecte Habilitats Parentals. 
 
Sí 
 
No 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades personals s’incorporaran al fitxer “Sistema d’informació d’acció social” de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de 
gestionar les competències pròpies i delegades, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. Les vostres dades 
només se cediran per a la gestió de serveis socials a les administracions o als ens públics que ho requereixin en l’ús de les seves 
competències, previstes en una norma amb rang de llei. Consentiu expressament al tractament de les vostres dades per a la finalitat 
indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de 
l’Ajuntament: pl. de Sant Jaume, núm. 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”. 

Signatura 

Barcelona,                              de 2018


