
CURS PRESENCIAL 
PREPARACIÓ OPOS TCAI ICS 

GIRONA 
 

“En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades s’ incorporaran a un fitxer automatitzat de titularitat de FAE sent la finalitat de 
esmentat tractament la informació d’ entitats formatives o professionals entre vostè i la fundació FAE” 

                                                         BUTLLETÍ DE MATRÍCULA Afiliat  SI  Nº d’ Afiliació _________ Afiliat  NO   
(Complimentar amb lletra d’ impremta) 
ENVIAR  amb el justificant de pagament i fotocòpia del D.N.I al següent correu electrònic: sae.trueta@gmail.com  
Nom: ___________________________ Cognoms: ____________________________________ NIF   :___________-__ 
Adreça: _______________________________________________________________________ C.P. _____________ 
Localitat: ____________________________________________ Província: ___________________________________  
Telèfon: ______________________ E-mail: ____________________________________________________________ 
(Imprescindible facilitar, al menys, una adreça de correu electrònic, ja que totes les confirmacions es faran via e-mail) 
 

                                                   La DURADA del curs serà des de la setmana del 8 de gener de 2019 fins a la setmana de la oposició. 

                                                  Horari: Dimarts de 9.00 a 13.00 hores. 

                                                  Lloc d’ impartició: Aula gris de l’ hospital Doctor Josep Trueta. 

                                                  Període d’ Inscripció: A partir del 20 de desembre, fins esgotar places. 

AFILIATS S.A.E. 

• Primer pagament de 59€ a realitzar en el moment de la inscripció 

• Següents pagaments mensuals de 59€ a realitzar durant la primera setmana de cada mes.  

NO AFILIATS 

• Primer pagament de 110€ a realitzar en el moment de la inscripció. 

• Següents pagaments mensuals de 110€ a realitzar durant la primera setmana de cada mes. 

FORMA DE PAGAMENT: Ingrés en efectiu (indicant que es compte col·lectora), o transferència bancaria a favor de “FAE”, en la C/C del Banc Santander: ES11-0049–5141-7321-1603-1815 
 

INFORMACIÓ SOBRE COMPTE COL.LECTORA:  
 Els ingressos en efectiu no comporten comissió per ser compte col·lectora. 
 Els ingressos en efectiu podran realitzar-se, segons instruccions del Banc Santander, martes o jueves en horari de 8.30 a 10.30 h. 
 A l’ apartat concepte deurà indicar CURS OPOS ONLINE, el seu DNI o Cognoms. 

 

mailto:sae.trueta@gmail.com

