FICHA DE INSCRICIÓN PARA PARTICIPAR NA ESCOLA DE
HOSTALARÍA 2019-2020

D/Dna……………………………………………………………………………con data
de

nacemento:…………...........(Idade:….…)DNI…….………………………..número

de

teléfono

de

contacto:………………………………….e

correo

electrónico:

…………………………………………………………….

DECLARO:
-

De que posúo a titulación mínima esixida: GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA ou equivalente (a nivel profesional);

-

De que posúo o requisito de idade mínima esixido: 18 anos.

SOLICITO:
Participar no proceso de selección da acción formativa “TÉCNICO/A AUXILIAR DE
COCIÑA”, organizada polo Concello de Carballo e que se desenvolverá na Escola de
Hostalaría do Fórum Carballo dende outubro de 2019 até agosto de 2020 en horario
de 8.30 a 14.30 h. Contará cun número toral de horas teórico-prácticas de 1.150 h, das
cales 240 h. serán prácticas en empresas e 910 h. desenvolveránse nas instalacións do
forum.
As prácticas obrigatorias en empresas teñen unha duración de 240 h. e realizaransenas
empresas colaboradora. O horario lectivo adaptarase ás necesidades da entidades sen
sobrepasar a xornada laboral máxima permitida (8h/dia e 40h/semana).

CUESTIONARIO PREVIO:
1.- ¿Estás inscrito/a na Bolsa de Traballo (BDT) do Concello de Carballo?
□ SI

□ Non

2.- ¿Posúes permiso de conducir?
□ Si

□ Non

Se a túa reposta anterior é SI: ¿Tes dispoñibilidade de vehículo propio?

□ Si

□ Non

3.- ¿Cursaches algún

estudo ou acción formativa relacionada co SECTOR DA

HOSTALARÍA?
□ SI

□ Non

Se a túa resposta é SI, especifica cal/es na seguinte táboa:

Nome da acción formativa ou titulación

Entidade organizadora

Horas totais

académica

4.- ¿Tes experiencia laboral no SECTOR DA HOSTALARÍA?
□ SI

□ Non

Se a túa resposta é SI, especifica os datos na seguinte táboa:
Nome da Empresa

Periodo Traballado
(especificar por meses ou anos)

Posto Desempeñado

5.- Especifica a túa DISPOÑIBILIDADE PARA TRABALLAR NO SECTOR DA
HOSTALARÍA (Elixe entre as seguintes opcións):

Dispoñibilidade horaria:
□Media xornada

Dispoñibilidade xeográfica:
□Só en Carballo

□Só de mañá

□Máximo Comarca Bergantiños

□Só de tarde

□Ata Arteixo

□Indiferente

□Máximo 45 kms

□Xornada completa

□Indiferente

□Só intensiva continúa
□Só partida
□Indiferente
□Calquera opción é válida
6.- Especifica brevemente o motivo polo cal desexas cursar esta acción formativa:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Coa sinatura desta solicitude QUEDO INFORMADO/A:

-

De que o horario da acción formativa será de 8.30 a 14.30 de luns a venres.

-

De que o periodo lectivo da acción formativa será dende o mes de outubro de
2019 até o mes de xuño de 2020 (formación teórico-práctico cun número de 910
horas).

-

De que o periodo de prácticas (240h.) iniciarase unha vez finalizada a
formación teórico-práctica cun horario acordado entre a escola de hostalaría e as
empresas colaboradoras.

-

De que a formación non estará subvencionada en ningunha das súas fases.

-

De que o obxetivo desta formación é dotar ao alumnado dos coñecementos
teórico-prácticos necesarios para favorecer a súa inserción laboral ao sector da
hostalaría.

Calquera data que se especifica nesta solicitude poderá ser susceptible de cambio, se
fose necesario, por parte da entidade organizadora.

Carballo, a ..…………….. de …………………… de 2019

Asdo:…………………………………………………….

