Curs On-line per a la Preparació de la Part General dels Cossos A / B
1.- El curs iniciarà el dia 12 de gener de 2017 i finalitzarà el 31 de juliol de 2017. No obstant el curs restarà
obert, sense consultes formatives fins el 31 de desembre de 2017.
2.- Aquest curs serà impartit per professors amb llarga experiència en la docència d'oposicions (més de
10 anys), tots ells funcionaris de carrera del cos superior, amb llicenciatures de dret i econòmiques, i amb
professors amb àmplia experiència en l’àmbit d’execució penal.
3.- Els/les alumnes disposaran de la part general del temari desenvolupada i actualitzada pels mateixos
professors.
La part específica corresponent a cada cos específic (psicòlegs, educadors socials, titulació de dret,
treballadors socials, etc.) no és objecte d’aquest curs, sens perjudici que més endavant es puguin oferir
cursos específics per a cadascun dels diferents processos selectius en funció del temari, dates d’examen,
tipus de prova, etc.
Els temes es posaran a disposició dels alumnes de forma pautada i planificada pels professors per a un
millor aprenentatge i preparació, així com les modificacions normatives que es vagin succeint al llarg del
curs.
4.- Hi haurà un coordinador del curs, que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors,
mitjançant un correu electrònic que es facilitarà, centralitzant les diferents consultes dels alumnes per a la
seva resolució pel professor especialista en la matèria.
5.- Els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en un termini màxim de 24 hores,
exclosos caps de setmana i festius. Els dies compresos entre el 10 d’abril del 2017 fins el 17 d’abril del
2017 seran inhàbils per fer consultes.
6.- També es farà un “foro” a on els diferents professors comentaran temes d'actualitat que poden tenir
una relació directa o indirecta amb l'oposició.
7.- Els professors podran organitzar sessions de “Xats” per tal de poder consultar aquells dubtes que tingui
l’alumnat, així com proposar nous temes d’actualitat i poder tenir un intercanvi d’opinions.
8.- Els alumnes resoldran tests amb sistema d’autocorrecció de totes les matèries directament a la
plataforma del curs. Els alumnes tindran al seu abast:
8.1.- 10 preguntes tipus test de comprensió del tema.
8.2.- Proves de nivell de la part general.
9.- Sessions presencials: Es podran realitzar sessions presencials a Barcelona, sempre i quan hi hagués
quòrum suficient de persones interessades. Aquestes sessions presencials estarien incloses dintre del preu
del curs online.

NOTA: La gestió administrativa del curs, pel que fa al sistema d’inscripcions i pagament,
correspon a FORMAR-TE (Sant Pere Més Alt, 61 – Barcelona)

CONDICIONS GENERALS
Curs Online Intensiu per a la Preparació de la Part General dels Cossos A / B
Les quotes donen dret a la docència dels professors online, l’accés al campus (www.formarte.es/campus) i el material actualitzat del curs. El
pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, en targeta de crèdit o transferència bancaria. Els pagaments es realitzaran de
la següent forma:
Pagament únic:
Dos Pagaments:

Data límit el 05/01/2017
Data límit primer pagament 05/01/2017
Data límit segon pagament 01/03/2017

Per a inscripcions posteriors a la data límit, trucar al 934815581, a l'atenció d'Ingrid.
Si un alumne no compleix el termini establert de pagaments no tindrà dret a continuar participant d’aquesta acció formativa.
Per accedir al curs, s'assignarà a cada alumne una clau d'accés personal i intransferible, sent obligació de l'alumne custodiar la mateixa amb la
deguda diligència. La cessió de claus per al seu ús per tercers, portarà aparellada l'anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de
les quantitats lliurades per l'alumne.
A aquests efectes, si per qualsevol motiu l’alumne vol donarse de baixa del curs haurà de comunicarho 10 dies abans de la finalització del mes.
No es retornaran els pagaments realitzats en anterioritat al dia de baixa.
La plaça al curs solament quedarà reservada quant es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
La duració del curs serà des del dia 12 de gener fins el dia 31 de juliol de 2017 (ambdós inclosos).
Tot el/els material/és que componen el curs en línia són propietat intel•lectual dels formadors i cedits a l’empresa Formarte pel que són posats a
la disposició de l'alumne de forma individual i personalitzada i solament poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense que pugui
cedirloshi 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/els material/és o de la seva/s contingut/s
per a qualsevol altra 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.
Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari web, enviar la documentació indicada i realitzar el pagament abans del dia indicat. Dades
de pagament per transferència bancaria 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).
Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, us podeu adreçar al centre de formació mitjançant el número de telèfon (934815581) en
horari de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 i divendres de 9:00 a 14:00. Qualsevol consulta la podeu enviar a formarte@formar
te.es i serà resposta en el menor temps possible.
L’empresa es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís en 10 dies d’anterioritat i conseqüent devolució
econòmica de la part restant del curs.
Sessions presencials: Es podran realitzar sessions presencials a Barcelona, sempre i quan hi hagués quòrum suficient de persones interessades.
Aquestes sessions presencials estarien incloses dintre del preu del curs online.

1 PAGAMENT
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Total

1er Pagament

2n Pagament

Total

Afiliat

320,00€

200,00€

150,00€

350,00€

Nou Afiliat

360,00€

240,00€

160,00€

400,00€

No Afiliat

420,00€

280,00€

180,00€

460,00€

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

El preu inclou la matrícula
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.

