
             
 

                                                      

FULL D’ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ I D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) EN 
LA MODALITAT DE SERVEIS PREVIS A L’OCUPACIÓ 
 
Aplicació del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, i el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca per a l’ impuls a la inserció i la millora 
de l’ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulats universitaris. 
 
La persona que signa aquest document ha realitzat accions ocupacionals i d’orientació a la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), gestionades pel Servei de Carreres Professionals de la UPC a l’empara del Conveni de Col·laboració entre el Departament 
d’Empresa i Ocupació i les universitats catalanes.  
 
En aplicació d’aquest conveni, el Servei de Carreres Professionals de la UPC registrarà les dades de la persona que signa aquest 
document al Servei d’Ocupació de Catalunya en la modalitat de Serveis Previs a l’Ocupació, mitjançant les aplicacions de gestió de 
usuaris SICAS i GALILEU. D'igual manera, informarà al SOC sobre l’activitat d’orientació realitzada. 
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Nom i Cognoms:  

DNI/NIE:  Data naixement: Nacionalitat: 

Fi validesa NIE: Lloc naixement: 

Tipus d’autorització NIE:     □  Estudis / Investigació       □ Altres 

Adreça actual:    

Població: C.P. 

Titulació: 

En Curs □          Finalitzada □           

Centre d’Estudis: 

 

Telèfon 1:  Adreça electrònica: 

Amb la signatura d’aquest document, autoritzo a UPC Alumni a realitzar la meva inscripció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya en la modalitat de Serveis Previs a l’Ocupació i confirmo haver assistit a l’actuació descrita a continuació. 

Signatura: 

 

 

 
� La signatura d'aquest formulari implica que heu llegit la informació bàsica de protecció de dades. 
 
Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Base de dades de subvencions i ajuts": 
Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
Finalitat: La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i del Reial 
decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació. 
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers. 
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les 
condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; 
carrer Llull, 297-307, 08019- Barcelona, o correu electrònic adreçat a  protecciodades.soc@gencat.cat electrònicament amb DNI electrònic o certificat 
digital reconegut. Més informació al web: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/ 
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Actuació: FORUM TELECOS VIRTUAL – 2020 – EMPRESA:  

Data de realització:  Hora de realització:  Lloc de realització: Meet Hangouts 

Aspectes tractats: Webinar de networking amb una empresa TIC. Presentació de la companyia per part dels  
responsables de RRHH i d’alguna àrea tècnica. Informació sobre les seves necessitats de contractació en 
matèria de perfils professionals formatius i competencials, tant per mitjà de convenis de pràctiques com de 
contractes laborals. Informació sobre el mercat de treball i les sortides professionals lligades a l’empresa. 
Tramesa posterior de CV’s 

 

Nom i Signatura tècnic d’orientació: 

 

 

 

Segell del centre: 
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