DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PREINSCRIPCIÓ
AL NOU PIP(Antic PQPI) D’ AUXILIAR EN MUNTATGES
D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, D’AIGUA I GAS

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la següent documentació:
o

Fotocopia del NIF/NIE de l’ alumne/a sol·licitant.

o

Fotocopia del NIF/NIE del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’ alumne/a
sol·licitant si l’ alumne és menor d’ edat.

o

Fotocopia de la targeta sanitària individual (TSI).

o

Certificat acadèmic emès pel darrer institut on l’ alumne/a sol·licitant va cursar
l’ ESO i que acrediti:
Cursos acadèmics en que ha estat escolaritzat a l’ESO.
La qualificació mitjana dels anys cursats en els dos darrers nivells finalitzats de l’ ESO.
No haver obtingut el títol de graduat/graduada en ESO.

o

Document d’ inscripció al Servei d’ Ocupació de Catalunya com a
demandant d’ ocupació no ocupat/ada( Oficina de Treball).

o

Currículum Vitae de l’ alumne/a

o

Foto carnet actual.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ
•

Del 16 de juny al 4 de juliol(ambdós inclosos) de dilluns a divendres de 09:00 a
14:00h

PROCÉS DE SELECCIÓ
•

Juliol 2014

Per qualsevol qüestió relacionada amb les preinscripcions demanar per:
Miguel Moncayo Illera, Coordinador Àrea Inserció Sociolaboral
areainserciolaboral@elllindar.org

Programa de formació i inserció

Auxiliar de muntatges
d’instal·lacions
elèctriques, d'aigua i gas

Parc de Can Mercader

Carretera de l’Hospitalet s/n
08940 Cornellà
Al costat de la parada de FFCC d’Almeda

www.elllindar.org

2014-2015

El Curs Auxiliar de muntatges
d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
Dur a terme operacions auxiliars, seguint instruccions del superior,
en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en
edificis, així com en la instal·lació de canonades, en el muntatge o
desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització,
en les condicions adequades de qualitat i seguretat,.
Què aprendràs:
•

Fer instal·lacions i manteniment de sanitaris i elements de
climatització.

•

Fer instal·lació de canonades.

•

Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa
tensió i domòtiques en edificis.

•

Formació i orientació laboral.

•

Informàtica.

•

Coneixement i us d’ idiomes

•

Càlcul funcional.

Ocupacions i llocs de treball relacionats
•

Auxiliar de lampista

•

Auxiliar d’ electricitat

•

Auxiliar d’instal·lador/mantenidor d’ edificis

•

Auxiliar de climatització

Calendari: d’ octubre 2014 a juliol 2015.
Durada: 1 curs acadèmic.
Places:17.
Participants: Joves entre 16 i 21 anys sense el graduat en
Educació Secundària Obligatòria.
Horari: matins de dilluns a divendres.
Formació totalment subvencionada.
Pràctiques reals en empreses de manteniment(200h).

Titulació: Certificat de Professionalitat oficial de Nivell 1
expedit per la Generalitat de Catalunya, i possibilitat d’accedir a un
Cicle Formatiu de Grau Mitjà si s’ obté un 8 de nota mitja.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

CURS.: 2014 - 2015

Data Preinscripció:
Nom :
Cognoms:
data de naixement:
Lloc de naixement :
Edat:
N.I.F/NIE:
Nacionalitat:
Sexe:
Correu electrònic:
Cursos:

Mecànica

Perruqueria

Muntatges d’ instal·lacions elèctriques, d’ aigua i gas
Prova Accès Grau Mitjà
Adreça:
Núm.:
Pis:
Localitat:
Telèfon fixe
Telèfon pares:
Telèfon mòbil propi:
Codi postal:
Data de residencia en
Catalunya
Llengua habitual:
Últim Institut on has
estudiat
¿Per què t’ interessa
aquest curs?

Curs realitzat

o
o
o
o
o
o

No sé que puc fer
Penso que em pot ajudar a trobar feina
Es una manera d’ aprendre diferent
La meva família vol que continuï estudiant
M’ agrada l’ ofici i vol aprendre’l
Altres (especificar)______________________________
¿Qui t’ ha informat del curs?

a.- El tutor de ESO/Aula taller

d.- Mitjançant els serveis socials

b.- Companys i companyes
conegut/des

e.- altres:___________________

c.- Mitjançant l’ oficina de Treball de
la Generalitat (OTG)
OBSERVACIONS
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signatura alumne/a:
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