CALENDARI
CURS PREPARATORI
PROMOCIÓ D’AUXILIARS A
ADMINISTRATIUS
CURS INICIAL*
(Explicacions teòriques sobre el temari amb la realització de tests de suport)

GRUP DIMECRES
-De 16:00 a 20:00 hores-

2017
11/01/2017
18/01/2017
25/01/2017
1/02/2017
8/02/2017
15/02/2017
22/02/2017
1/03/2017
8/03/2017
15/03/2017
22/03/2017
29/03/2017

Funció Pública
Gestió pressupostària
Dret administratiu
Organització del treball
Funció Pública
Gestió pressupostària
Dret administratiu
Organització del treball
Funció Pública
Subvencions
Dret administratiu
Organització del treball

*NOTA: Després de Setmana Santa es continuaria amb una preparació de caràcter
pràctic. Calendari subjecte a modificacions en funció de la convocatòria.

Curs Preparatori Promoció Auxiliars a Administratius

CONDICIONS GENERALS
Curs Preparatori Promoció d’Auxiliars a Administratius
1. El curs consta de 12 sessions lectives que es realitzaran del dia 11 de gener de 2017 fins el dia 29 de març de 2017, en horari de dimecres de les
16:00 a les 20:00 hores.
Si la convocatòria de les oposicions es realitza una vegada finalitzat el curs, en aquell moment es reobriran les consultes als formadors i es posarà
a disposició dels alumnes les actualitzacions pertinents.
2. Les quotes donen dret a la docència dels professors, l’ús de les aules i el material docent cedit durant les classes. El pagament de les quotes es
realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària. Els pagaments es realitzaran de la següent forma:
BLOC FORMATIU:
1 PAGAMENT

2 PAGAMENTS

Afiliats

200,00€ + Matrícula (60,00€)

110,00€ + Matrícula (60,00€)  110,00€

Nou Afiliats

220,00€ + Matrícula (70,00€)

120,00€ + Matrícula (70,00€)  120,00€

No Afiliats

260,00€ + Matrícula (80,00€)

140,00€ + Matrícula (80,00€)  140,00€

Dates límit pagament Bloc Formatiu:
1 Pagament: Fins el 09/01/2017
2 Pagaments:
Primer pagament: Fins el 09/01/2017
Segon pagament: Fins el 13/02/2017
MATRICULA
Afiliats
60,00€
Nou Afiliats 70,00€
No Afiliat 80,00€
(*)La matrícula inclou el temari actualitzat i les possibles actualitzacions
que tinguin lloc fins a la data de l'examen.
3. Per a inscripcions posteriors a la data límit, trucar al 934815581, a l'atenció d'Ingrid.
4. Si un alumne no compleix amb el termini establert de pagament no tindrà dret a continuar participant d’aquesta acció formativa.
5. A aquests efectes, si per qualsevol motiu l’alumne vol donarse de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes.
No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa.
6. La plaça del curs només quedarà reservada quant es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
7. En el cas que per raons imputables al centre de formació s’hagi de suspendre una classe, aquesta es recuperarà el dia que més ràpidament ens
sigui possible. Cal tenir en compte que si un dia de classe coincideix amb un dia festiu, aquest dia no serà recuperable.
8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar la fitxa d’inscripció corresponent, signara i realitzar el pagament abans del dia indicat. Es pot enviar
la fitxa escanejada mitjançant correu electrònic i pagament per transferència bancària a:
formarte@formarte.es
CC: 00810344350001178618
IBAN: ES04 0081 0344 3500 0117 8618
Recordar enviar junt amb una fotocòpia del DNI per ambdues cares i una fotocòpia de l’últim rebut d’afiliació (si és el cas).
9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, us podeu adreçar al centre de formació mitjançant el telèfon 93 481 55 81 en horari de
dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores i divendres de 09:00 a 14:00 hores. El mes d’agost romandrem tancats per període de
vacances, no obstant qualsevol consulta la podeu enviar a formarte@formarte.es i es respondrà el més aviat possible.
10. L’empresa es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificable, previ avís amb 10 dies d’anterioritat i conseqüent devolució
econòmica de la part restant del curs.
11. Tot el/els material/s que composen el curs presencial són propietat intel·lectual dels professors pel que són posats a la disposició de l’alumne de
forma individual i personalitzada i només poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense que pugui cedirlos a altres alumnes ni a
tercers, estant prohibit fotocopiarlos, escanejarlos o reproduirlos total o parcialment per qualsevol altre mitjà de reproducció o difusió inclosos
els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per a estudi
personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright” que protegeixen els drets d’autor

DOCUMENTS A APORTAR
1. Fotocòpia DNI/NIE (per ambdues cares)
2. Afiliats: últim rebut de pagament
(obligatori per obtenir el benefici d’afiliat)

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), de 13 de desembre, l’informa que les seves dades personals incorporades en aquest formulari, seran incloses en un fitxer creat sota la nostra
responsabilitat, amb la finalitat de comunicarnos amb vostè per a portar a terme el manteniment i control del curs, així com per a enviarli informació comercial sobre els nostres serveis, a través de correu electrònic, postal o fax. En tot cas, tindrà
dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificarla de ser errònia o cancel•larla així com oposarse al seu tractament dirigintse al centre de formació situat al C/Sant Pere Mes Alt 6163, baixos 08003 de barcelona o bé enviant un
correu ordinari a aquesta direcció explicant el motiu.

