Espai per al registre d’entrada

SOL·LICITUD D’HOMOLOGACIÓ D’UN CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE MEDIACIÓ FAMILIAR
ENTITAT
Nom:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta):
CIF:
Localitat:
Illa:
Codi postal:
Tipus d’entitat
Centre docent universitari
Col·legi professional acreditat
Administració pública
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Si voleu que la Direcció General de Família i Menors us notifiqui a l’entitat els actes de tràmit per correu electrònic,
marcau la casella:
REPRESENTANT LEGAL
Nom i llinatges:
DNI/NIE/passaport:
Càrrec:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta):
Localitat:
Illa:
Codi postal:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Si voleu que la Direcció General de Família i Menors us notifiqui els actes de tràmit per correu electrònic, marcau la
casella:
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que
es facilitin mitjançant aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades, propietat de la Conselleria de Família i Serveis Socials,
inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, us heu d’adreçar a la Direcció
General de Família i Menors (c. de Sant Joan de la Salle, 4b, baixos, 07003 Palma).

EXPÒS:
Que l’entitat que represent ha projectat dur a terme el curs següent en matèria de mediació familiar.
DADES DEL CURS
Denominació:
Professional que el dirigeix (nom i llinatges):
Dades professionals:
SECRETARIA
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta):
Localitat:
Illa:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:
Fax:

CIF:
Codi postal:
Adreça electrònica:

SOL·LICIT:
Que s’homologui aquest curs en matèria de mediació familiar.
,

d

de 20

[rúbrica]
Espai per a l’Administració
Rebut:

Expedient:

Vist i plau

Data d’entrada:

DESTINACIÓ: DIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIA I MENORS

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD
Memòria del curs, que ha d’incloure:
— El programa del curs, amb especificació dels objectius, la durada i el contingut de les
matèries que s’hi han d’impartir.
— Una ressenya de la metodologia, si es fan pràctiques o s’hi exposen casos pràctics.
— Una relació del personal docent, amb indicació de les seves dades personals i
professionals. El professorat ha d’acreditar prèviament a la impartició del curs formació
específica en els àmbits de la seva docència.
OBSERVACIONS
1. Amb una antelació mínima de 15 dies abans que s’iniciï el curs, heu de notificar al Servei de
Mediació de les Illes Balears les dades següents:
— nombre previst d’alumnes
— calendari
— horari
—localització d’aules on s’impartirà
2. Els col·legis professionals, els centres docents universitaris i les altres administracions
públiques que hagin obtingut l’homologació de la formació ho han de fer constar en els títols
dels programes de formació, els certificats, els diplomes i les acreditacions que emetin en acabar
el curs, i en tots els mitjans que utilitzin per difondre l’activitat formativa.

