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IÓ D4C OFERTA DE FORMACIÓ. IDIOMES DEL MARC EUROPEU COMÚ DE RE-
FERÈNCIA DE LES LLENGÜES ANGLÈS I ALEMANY

1. Aquest model constitueix l’oferta de formació de l’especialitat formativa, a més es pot utilit-
zar als aparadors del centre, taulers d’anuncis, etc.

2. La informació s’ha de fer indistintament en llengua catalana o castellana. Si es vol fer en
les dues llengües, la primera ha de ser la catalana, amb utilització d’un llenguatge inclusiu
d’homes i dones.

3. El Servei de Seguiment Tecnicpedagògia és l’encarregat de rebre les propostes
(per correu electrònic i per registre) i donar el vist i plau.

4. A l’apartat CODI I DENOMINACIÓ: el nom ha de coincidir obligatòriament amb el nom
de l’especialitat aprovada pel SOIB. Quan es consideri convenient es pot fer un aclariment 
entre parèntesi.

5. Les dates del curs tindran el format següent: dia (2 dígits)/ mes (2 dígits)/ any (4 dígits).
Per exemple: 01/02/2014

6. L’apartat INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ha de coincidir amb el lloc real on els alumnes 
s’han d’adreçar per formalitzar la seva inscripció a l’acció formativa.

7. A l’apartat REQUISITS DELS ALUMNES s’hi han d’incloure els requisits establerts en la con-
vocatòria i/o resolució i al programa formatiu específic de l’especialitat formativa aprovada. 
En primer lloc, cal determinar el col·lectiu destinatari i els percentatges de participació de 
persones ocupades i desocupades. En segon lloc, els col·lectius prioritaris de la selecció esta-
blerts en la convocatòria o resolució.
 
8. S’hi ha d’adjuntar el model de prova de selecció (entrevista personal, prova física o prova 
escrita). 

9. S’ha d’eliminar aquesta pàgina amb instruccions quan s’hagi de presentar el document 
davant el SOIB

10. Aquest document sempre s’ha de mantenir actualitzat.


