
      

 

10% de descompte  

per a Socis 
 

en cursos programats  

en obert i on-line  
 

Aprofita els avantatges si la teva empresa/organització està associada a Foment del Treball 

 

També es poden beneficiar les empreses associades a qualsevol de les organitzacions territorials o 

sectorials vinculades a Foment. 

 

 

Foment del Treball i Aenor han signat un acord de col·laboració per donar la possibilitat d’accedir a cursos 

programats en obert (Aenor gestionarà de forma gratuïta la Bonificació FUNDAE – 13€/hora/alumne) i/o on-line 

(Aenor gestionarà de forma gratuïta la Bonificació FUNDAE – 7,5€/hora/alumne)  

 

Passos a seguir per a reservar plaça amb descompte: 

 

 

 

Troba el teu curs al CATÀLEG DE CURSOS 2020 

 

 

 

Realitza la reserva del curs elegit 

 

 

 

Aenor, un cop comprovada la pertinència de l’alumne a alguna entitat associada a 

Foment del Treball o a alguna de les empreses vinculades a les organitzacions 

territorials o sectorials, aplicarà el descompte del 10% (figurarà en la factura final, 

una setmana abans de la data d’inici del curs). 

 
 

 

Per a més informació o ajuda durant el procés d’inscripció en els cursos, pots contactar 

directament amb Miguel de la Cruz, Responsable de Nous Canals d’Aenor Formació,  

al telèfon 93 229 29 29  o per correu electrònic                                       

                                                                       
 

AVÍS LEGAL 

Aquesta informació és privada i confidencial i està dirigida únicament al seu destinatari. Si vostè no és el destinatari original d'aquest missatge i per aquest mitjà va poder accedir a aquesta informació si us plau 

elimini el missatge. La distribució o còpia d'aquest missatge està estrictament prohibida. Aquesta comunicació és només per a propòsits d'informació i no hauria de ser considerada com una declaració oficial de 

FOMENT DEL TREBALL. La transmissió d'emails no garanteix que el correu electrònic sigui que aquesta informació sigui completa o precisa. Tota informació està subjecta a alterar-se sense previ avís. En el cas 

d'haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquest fet reexpedint a l'adreça electrònica del remitent 

 

.La informació continguda en aquest missatge i / o arxiu (s) adjunt (s), enviada des de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, és confidencial / privilegiada i està destinada a ser llegida només per la (es) persona (es) a 

la (s) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament de FOMENT i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els 

seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació , en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a 

l'adreça postal Barcelona, Via Laietana Núm. 32 CP 08003 o bé a través de correu electrònic gdpr@foment.com 
 

 

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso?w=Rk9N,MjAxOTExMjYwOTEzMzg=,NmU0ZWNlZjZkNGI1YmIxYjMzZWMzZDY4ZDUxZTQwYTUwNGRiYmY2ZWE2ZDRiMmE5MTU5NTljODY4MWQyYWE2Ng
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http://elink.clickdimensions.com/uu/2/1%3ANDAyMjQxOTg%3AMDItYjE5MTEzLTRmNjMyOWYxMzgwYjQ2YzhhNDIyZjlkMzNjNjhjNTNi%3Ac2FuY2hlem1hckBmb21lbnQuY29t%3AY29udGFjdC0wZWMzN2NiODhiN2JlODExOTFjZTAwNTA1NmIyNDk0MS0zNjg2YWExYjM0MWQ0ZDk2OTc4NGQ0N2JiMTkzNTI0Nw%3An%3An%3AD4OBKk3iAu2lcpogNhU3vQ
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