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FITXA DE DADES DE PARTICIPANTS EN OPERACIONS COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU
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Per tal de poder fer un seguiment adequat de l’evolució de l’execució del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes
Balears per al període 2007-2013, necessitam disposar d’informació sobre les persones que participen en la realització de les
operacions. Per aquest motiu, us demanam que empleneu la fitxa següent; no s’hi requereix cap dada personal i les que hi
figurin només seran emprades en el seguiment de l’evolució del Programa Operatiu esmentat. Gràcies per la vostra
col·laboració.
1. Sexe:

Home/Hombre

Dona/Mujer

2. Quina és la vostra situació laboral? / ¿Cuál es su situación laboral?
Ocupat/Ocupado
Desocupat/Desocupado

Inactiu/Inactivo

2.1. Si estau ocupat / Si está ocupado:
Treball per compte propi / Trabajo por cuenta propia

Treball per compte d’altri / Trabajo por cuenta ajena

2.2. Si estau desocupat / Si está desocupado:
Duu més d’1 any a l’atur / Lleva más de 1año en el paro

Duu menys d’1 any en atur / Lleva menos de 1 año en el paro

2.3. Si estau inactiu / Si está inactivo:
Ni estic estudiant ni fent formació / Ni estoy estudiando ni haciendo formación
Estic estudiant (ensenyament regulat) / Estoy estudiando (enseñanza reglada)
Estic fent formació (cursos de formació per a l’ocupació) / Estoy haciendo formación (cursos de formación para el empleo)
3. Quina edat teniu? / ¿Que edad tiene?
Menys de 25 anys / Menos de 25 años
Entre 25 i 54 anys / Entre 25 y 54 años
Més de 54 anys / Más de 54 años
4. Pertanyeu a algun dels grups següents? / ¿Pertenece a alguno de los siguientes grupos?
Immigrant/Inmigrante
Minoria (gitanos) / Minoría (gitanos)
Persones amb discapacitat / Personas discapacitadas
Té persones en situació de dependència a càrrec seu / Tiene personas en situación de dependencia a su cargo
Altres persones desfavorides / Otras personas desfavorecidas
5. Quin és el vostre nivell educatiu? / ¿Cuál es su nivel educativo?
Educació primària (ISCED1 i 2) / Educación primaria (ISCED 1 y 2)1
Educació secundària superior (ISCED3) / Educación secundaria superior (ISCED3)2
Educació postsecundària no superior (ISCED4) / Educación postsecundaria no superior (ISCED4)3
Educació superior (ISCED5 i 6) / Educación superior (ISCED5 y 6)4
6. Si heu fet un curs subvencionat per l’FSE, se us ha impartit un mòdul de sensibilització mediambiental? / Si ha realizado un
curso subvencionado por el FSE, ¿se le ha impartido un módulo de sensibilización medioambiental?
Sí

No

7. Heu participat en un curs subvencionat per l’FSE de formació específica en medi ambient? / ¿Ha participado en un curso
subvencionado por el FSE de formación específica en medio ambiente?
Sí

No

1 Educació primària i ESO / Educación primaria y ESO
2 Batxiller, formació professional 1r grau i cicles formatius / Bachiller, formación profesional 1r grado y ciclos formativos
3 Formació professional 2n grau i tècnic superior / Formación profesional 2º grado y técnico superior
4 Diplomat, llicenciat, arquitecte, enginyer, doctor, etc. / Diplomado, licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor, etc.
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