
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de dese mbre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’ informa que les seves dades formen part d’un fitxer  automatitzat per al seu tractament informàtic que te com a finalitat oferir informació , serveis i 
recursos en l’àmbit de l’ensenyament i recursos hum ans. 
L’esmentat fitxer és propietat de CIDET SL, amb domic ili a Manresa Passeig Pere III, n. 48, 2on pis, qui g aranteix la seguretat de la informació  personal ap ortada i que aquesta no serà cedida a terceres pers ones per a la seva explotació. Així mateix 
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitja nçant una carta amb les dades i la signatura dirigi da a CIDET SL. 

                                    

 
 

 

Per a treballadors en RÈGIM GENERAL i AUTÒNOMS... 
( sense cap cost per a l’empresa ni pel treballador! ) 

 

* Admissió de reserves fins el 20/12/16. 
 

 

�    Anglès Bàsic 
 

Durada:  75 h. 
Horari:    Inici: 14/01/17  -  Dissabte de 09:00 a 13:00 h. 
 

�    Anglès Pre-Intermedi 
 

Durada:  75 h. 
Horari:    Inici: 14/01/17  -  Dissabte de 09:00 a 13:00 h. 
 

Durada:  60 h. 
Horari:    Opció a)  Inici: 16/01/17  -  Dilluns de 15:30 a 18:30 h. 

   Opció b)  Inici: 20/01/17  -  Divendres de 16:00 a 19:00 h. 
  

�    Anglès Intermedi 
 

Durada:  60 h. 
Horari:    Opció a)  Inici: 16/01/17  -  Dilluns de 15:30 a 18:30 h. 

   Opció b)  Inici: 18/01/17  -  Dimecres de 15:30 a 18:30 h. 
   Opció c)  Inici: 20/01/17  -  Divendres de 16:00 a 19:00 h.  
 

�    Anglès Upper Intermediate 
 

Durada:  60 h. 
Horari:    Opció a)  Inici: 18/01/17  -  Dimecres de 15:30 a 18:30 h. 

   Opció b)  Inici: 19/01/17  -  Dijous de 15:30 a 18:30 h. 
   Opció c)  Inici: 20/01/17  -  Divendres de 18:00 a 21:00 h.  

 
 

Es reservarà plaça per ordre de rebuda de tota la documentació * i fins el total de places destinades a cada acció 
formativa. 
* Documentació:    

- Annex 1. Sol·licitud de participació en una acció formativa (Doc. Adjunt) Omplir en boli blau. 
  - Fotocòpia del DNI. 

- fotocòpia de l’encapçalament  de la Nòmina o rebut d’Autònom del mes de novembre. 
 
 
 

Atorgament provisional a l’espera de rebre la resolució definitiva. 
 

TELF: 938 748 900 
E-MAIL: cidet@cidet.com 



  

 

 


