
Programa
horari: 3 h

Coordina:

Cal fer factura?

Per fer efectiva la inscripció s'haurà de fer l'ingrés de: 100 €

al nº de compte
Nom Signatura
Data

Adreça

Curs de Reconeixement de Flora Útil

Objectius:  Aprendre a reconèixer les plantes aromàtiques i medicinals.

C/ Ferran el Catòlic, 3                                          
25200 Cervera (Lleida)                   
Telf/Fax: 973 532110                    
www.fitomon.com - info@fitomon.com

Butlletí d'inscripció          Enviar per Fax juntament amb el comprovant bancari corresponent a l'import indicat

Nom

TelfNIF

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por usted en este 
formulario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad de mantener la relación contractual con el 
cliente, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a Centro de Asesoria Dr Ferrer S.L., del que Centro de Asesoria Dr Ferrer 
S.L. será titular y responsable, pudiendo usted en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la 
cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley y demás normas que la desarrollan.

Indicant Nom assistent

lloc:

Empresa

    ? No  ? Si Dades per facturar

 1491 0001 28 0010004362  / Triodos Bank

Destinataris: Estudiants, 
professionals i interessats.

e-mail

Atenció! Abans de realitzar la inscripció consultar places disponibles

Dedicació

5è dia: Sortida de reconeixement de flora.

4art dia: Taller de identificació amb Material vegetal dessecat. Conservació, biodiversitat i 
sostenibilitat: Jardins Botànics.

Cognoms

Codi Postal

Població

5 sessions, 1 dia a la 
setmana

1er dia: Sortida de reconeixement de flora.

Professorat:

Preu: 100 €
3er dia: Taller de identificació: de les principals espècies silvestres útils. 

2on dia: Botànica: Introducció botànica, distribució i habitats. Amb material gràfic: de les famílies de 
les espècies silvestres útils. Fonts d’informació, bibliografia.


