FITXA DE DECLARACIÓ PROFESSIONAL
Dades personals
Nom i cognoms:..............................................................................................................................................
Número de col·legiat: ......................................................................................................................................
Dades professionals
Us preguem que marqueu amb una creu la vostra activitat professional habitual:
q Docència en general:
q privat
q públic
• centres d’ensenyament infantil o primari
q privat
q públic
• centres d’ensenyament secundari
• universitària
• cursos de formació per a adults
• cursos de formació per a empreses (p. ex. llengües)
q Serveis lingüístics per a empreses i entitats (correccions, traduccions, interpretació, assessorament i
llibres d’estil).
q Treball en editorials (redacció de textos, direcció de col·leccions, correccions i traduccions, etc.).
q Museus i entitats culturals (conservador, gestió, comissari d’exposicions, muntatges d’exposicions,
crític d’art).
q Patrimoni cultural (arqueologia, excavacions i reconeixement de camp, documentalisme i arxiu...).
q Cinema i audiovisuals (producció o direcció de cine i vídeo, crítica d’art, guions...).
q Cartografia, urbanisme i ordenació territorial.
q Demografia i estudis de població.
q Gestió d’espais naturals, valoració d’impactes ambientals.
q Assessorament cientificotècnic i informàtic.
q Pedagogia (mediació, assessorament i orientació, organització i gestió, elaboració de dictàmens...).
q Musicologia (intèrprets, crítics, productors).
Atès que la llista no és exhaustiva, us demanem que si no hem esmentat la vostra professió, especialitat o
subespecialitat, la detalleu tot seguit:
q .........................................................................................................................................................
Autorització per actuar com a pèrit judicial. D’acord amb l’article 341 de la nova Llei 1/2000 d’enjudiciament
civil, de 7 de gener, article 341, els col·legis professional han de facilitar als deganats de tots els partits judicials
de Catalunya un llistat de col·legiats i de professionals disposats a actuar com a experts.
q Vull actuar com a pèrit judicial
Partit judicial d’actuació:
q Barcelona

q Girona

q Lleida

q Tarragona

Suggeriments que desitgeu que ofereixi el Col·legi en relació a la vostra activitat:
q Nous cursos .....................................................................................................................................
q Nous serveis .....................................................................................................................................
q Altres................................................................................................................................................
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Si hi ha hagut alguna modificació en les vostres dades personals (e-mail, telèfon mòbil, etc.), us preguem que ens ho feu saber.

