Imprimir formulario

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

Datos personales

Nº inscripción

Nombre
Apellidos
DNI
Dirección

Teléfono

Telf. móvil

e_mail

Oferta formativa
Informática usuario
Nivel básico

Aprender de forma sencilla lo más básico de la informática: como utilizar el
ratón, el teclado, desenvolverse en Windows 7.... El curso parte desde 0, no
se requieren conocimientos previos. Qué es Carpeta Ciudadana.

Informática usuario
Nivel medio

Aprender a redactar texto y darles formato con el programa Microsoft Word.

Correo electrónico y
Redes Sociales

Aprender a manejar Gmail, un servicio de correo electrónico fácil y eficaz.
Aprender a usar las diferentes herramientas disponibles con tu cuenta
Google.
Redes Sociales: Facebook, Twiter. Carpeta Ciudadana.

Horario

Aprender a manejarse por Internet de un modo sencillo y eficaz.
Creación cuenta de Gmail. Carpeta Ciudadana.

Mañanas (09:30h- 12:30h)

FIRMA

Tardes (18:00h - 21:00h)

*
Los
datos
personales
contenidos
en
este
impreso
podrán
por parte del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en el
uso
de
sus
competencias.
Podrá
dirigirse
a
cualquiera
de
sus
rectificación,
cancelación
y
oposición,
según
lo
dispuesto
en
de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

Nº inscripción
Fecha inscripción

ser
incluidos
en
un
fichero
para
su
tratamiento
de las funciones que tiene atribuidas en el ámbito
órganos
para
ejercitar
los
derechos
de
acceso,
la
Ley
Orgánica
15/1999,
de
13
de
diciembre,

INSCRICIÓN A LOS CURSOS:
Nivell bàsic
Nivell mitjà
Correu electrònic i Xarxes Socials

Imprimir formulari

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ ALS CURSOS D'ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA

Dades personals

Nº Inscripció

Nom
Cogmons
DNI
Adreça

Telèfon

Telf. mòbil

e_mail

Oferta formativa
Informàtica usuari
Nivell bàsic

Aprendre de forma senzilla el més bàsic de la informàtica: com utilitzar el
ratolí, el teclat, desembolicar-se en Windows 7.... El curs part des de 0, no es
requerixen coneixements previs. Què és Carpeta Ciutadana.

Informàtica usuari
Nivell mitjà

Aprendre a redactar text i donar-los format amb el programa Microsoft Word.
Aprendre a manejar-se per Internet d'una manera senzill i eficaç. Creació
compte de Gmail. Carpeta Ciutadana

Correu electrònic i
Xarxes Socials

Aprendre a manejar Gmail, un servici de correu electrònic fàcil i eficaç.
Aprendre a usar les diferents ferramentes disponibles amb el teu compte
Google. Xarxes Socials: Facebook, Twiter. Carpeta Ciutadana.

Horari

Matins (09:30h- 12:30h)

SIGNATURA

Vesprades (18:00h - 21:00h)

* Les dades personals continguts en este imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per part de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en l'ús de
les funcions que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències. Podrà dirigir-se a qualsevol dels seus òrgans per a exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de
14/12/99).

Nº inscripció
Data inscripció

INSCRICIÓ ALS CURSOS:
Nivell bàsic
Nivell mitjà
Correu electrònic i Xarxes Socials

