
 

 
A omplir per l’Administració: 

Responsable: 
________________________ 
Còpies: 
________________________ 
________________________ 

________________________ 

Taller ENTRE DONES (II Edició) 2015 

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF 

Nom i cognoms o raó social  (Representant) DNI/NIF 

Carrer, plaça… Número/Pis Població CP 

Data naixement Telèfon Correu electrònic Fax 

EXPOSA 

Que la Regidoria de Polítiques d’Igualtat realitzarà la 2ª edició dels Tallers “ENTRE DONES: Espai 
d’intercanvi d’experiències i aprenentatge compartit” 2015 al Centre VIOLETA (Ntra. Sra. de la Mercè, 
núm. 7 – Cubelles) i tindrà una durada de 21 hores en total. 

Que és la continuïtat del Programa impulsat al 2014 per al foment de l’emprenedoria i ocupació de les dones, 
amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat, donar suport d’itineraris personals, activitats en grups, xarxes de suport 
mutu, millorar la comunicació i consolidar grups per crear xarxes de relacions, enfortir l’autoestima i la valoració 
personal. Algun dels continguts tractaran la imatge, l’autoconfiança, el cos i la sexualitat, la comunicació 
efectiva “saber dir no” i eines-recursos per a la participació en el món laboral o en altres espais. 

SOL·LICITA 

Que sigui inscrita a l’activitat esmentada que es realitzarà al Centre de dones VIOLETA els dies i hores 
següents: 

Dimecres i divendres de 10 a 12 h i l’última sessió de 3 h 

Dies 15, 17, 22, 24 i 29 d’abril i   6, 8, 13, 15 i 20 de maig de 2015 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

 Certificat de situació al SOC (es pot imprimir al punt d’autoservei situat a l’oficina del SOLC) 

 Volant d’empadronament

OBSERVACIONS

s’ha de realitzar l’itinerari complet pels bons resultats de la formació i per l’assoliment dels objectius. 

Aquests tallers es destinen a dones de Cubelles en situació d’atur i que estiguin inscrites al SOLC. 

Si el nombre d’inscripcions supera al nombre de places del curs, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat 
realitzarà una selecció d’alumnes per estricte ordre d’inscripció. 

La data límit per fer la inscripció serà 48 hores abans del dia d’inici del taller.  

L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o modificar qualsevol activitat, així com donar de baixa  
aquelles persones admeses al curs que no compareguin sense causa justificada. 

Cubelles,    de Signatura 

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de “activitats, cursos i jornades” responsabilitat de l’Ajuntament de Cubelles, amb 
la finalitat de portar un control de les persones que participen en les diverses activitats culturals o ludicoesportives. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 d ela Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: 

Plaça de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona).
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