CURSOS CUM LAUDE
CUM LAUDE preveu realitzar a partir del mes de gener de 2019 els següents cursos
presencials de preparació per a l’accés a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya:






Curs novetats cos superior (pag. 2):
Curs cos administratiu -torn lliure- (pag. 8 ):
Curs educadors socials (pag. 11) :
Curs part comuna cossos especials:
–A1 - A2– (pag. 14)

Grups dilluns, dimarts, dimecres i dissabtes
Grups dilluns i dijous
Grups dimarts, dissabtes-1 i dissabtes-2
Grup dimecres

Procés per realitzar la inscripció: (veure pàg. 17 i 18 d’aquesta publicitat)
Horari: Els horaris de les classes presencials seran els següents:
Dies laborables:
Dissabtes:

de 16 a 20 hores*
de 9 a 13 hores

*L’horari de les classes dels cursos d’educadors socials –dimecres- i de la part comuna
de cossos especials A1-A2 –dimarts- és de 16.30 a 20.30 hores

Lloc:

Centre d’Estudis Politècnics – CEP–
Carrer Santa Anna, 28
08002 - Barcelona
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CURS NOVETATS COS SUPERIOR
Dia:

Grups de dilluns, dimarts, dimecres i dissabtes (darreres places)

Horari:

Grups entre setmana
Grup de dissabtes

de 16 a 20 hores
de 9 a 13 hores

Calendari:
Realització de classes teòriques sobre els aspectes novedosos assenyalats al calendari
de classes, amb diverses classes teòrico-pràctiques sobre matèries troncals del nou
temari del cos superior.
GRUP DILLUNS (places exhaurides)
GRUP DIMARTS
Dia
DOCENT
15 de gener
ÒSCAR SEGURA

22 de gener

XAVIER JIMÉNEZ

29 de gener

EVA LAFUENTE

5 de febrer

TRISTAN LLUSÀ

12 de febrer

EVA LAFUENTE

19 de febrer

CARLOS AGUILAR

26 de febrer

SALVADOR BURNAU

MATÈRIA
Pla de Govern
(Tema 3 PE*)
Introducció a les polítiques públiques (Temes 33
a 41 PC**)
Potestats inspectora i sancionadora
(Temes 45 i 46 PC)
Anàlisi de les polítiques públiques
(Temes 33 a 41 PC)
Administració local
(Tema 18 PC)
Democràcia participativa i impuls de l’acció de
Govern
(Temes 1 i 2 PE)
Polítiques públiques d’Igualtat
(Temes 32 i 59.3 PC)
Prevenció en matèria d’assetjament sexual i
psicològic en el treball
(Tema 32.3 PE)
Delictes contra l’Administració Pública
(Tema 60 PC)
Ètica dels serveis públics
(Tema 9 PE)
Bon govern i Govern obert
(Temes 1 a 3 PC)
Transparència i sistemes de garantia
(Temes 7 i 8 PC)
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5 de març

Per determinar

12 de març

ÒSCAR SEGURA

19 de març

SALVADOR BURNAU

26 de març

CARLOS AGUILAR

2 d’abril

MIGUEL PLAZA

9 d’abril

SALVADOR BURNAU

30 d’abril

ORIOL VALÈNCIA

7 de maig

XAVIER JIMÉNEZ

14 de maig

Per determinar

21 de maig

ALEX DÍAZ

28 de maig

XAVIER JIMÉNEZ

4 de juny

ÒSCAR SEGURA

18 de juny

CARLOS AGUILAR

2 de juliol

ÒSCAR SEGURA

9 de juliol

Per determinar

Administració electrònica
(Temes 27 a 29 PC)
Principis pressupostaris, Ingressos i despeses i
Control de les finances
(Temes 49, 52 i 54 PC)
Classe teòrica-pràctica: La GAIP
(Temes 6 i 7 PC)
Classe teòrica-pràctica: Funció Pública
(Temes 55 a 60 PC i 23 a 32 PE)
Seguretat i salut en el treball
(Tema 59.5 PC i 32 PE)
Classe teòrica-pràctica: Procediment sancionador
transparència, accés a la informació pública i bon
govern
(Temes 1, 2, 6, 7 i 46 PC)
Protecció de dades de caràcter personal
(Tema 8 PC)
Classe teòrica-pràctica: Dret administratiu
(Temes 20 a 26, 30 i 31, i 45 a 47 PC)
Administració digital
(Tema 19 PC i Temes 16 a 22 PE)
Relacions laborals i sistemes de representació a
l’Administració
(Tema 59 PC)
Drets de representació col·lectiva
(Tema 31 PE)
Classe teòrica-pràctica: Contractació
(Temes 42 PC, i 33 a 39 PE)
Avaluació de les polítiques públiques
(Temes 41 PC, i 4 a 7 PE)
Classe teòrica-pràctica: Funció Pública
(Temes 55 a 60 PC i 23 a 32 PE)
Classe teòrica-pràctica: Gestió pressupostària i
subvencions
(Temes 43, i 48 a 54 PC, i 23 a 32 i 40 PE)
Per determinar

* PE: Part específica –opció general– NOU Temari del cos superior
** PC: Part comuna NOU Temari del cos superior

GRUP DIMECRES
Dia
DOCENT
16 de gener
ÒSCAR SEGURA

23 de gener

XAVIER JIMÉNEZ

30 de gener

EVA LAFUENTE

6 de febrer

TRISTAN LLUSÀ

MATÈRIA
Pla de Govern
(Tema 3 PE*)
Introducció a les polítiques públiques (Temes 33
a 41 PC**)
Potestats inspectora i sancionadora
(Temes 45 i 46 PC)
Anàlisi de les polítiques públiques
(Temes 33 a 41 PC)
Administració local
(Tema 18 PC)
Democràcia participativa i impuls de l’acció de
Govern
(Temes 1 i 2 PE)
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13 de febrer

EVA LAFUENTE

20 de febrer

CARLOS AGUILAR

27 de febrer

SALVADOR BURNAU

6 de març

Per determinar

13 de març

ÒSCAR SEGURA

20 de març

SALVADOR BURNAU

27 de març

MIGUEL PLAZA

3 d’abril

CARLOS AGUILAR

10 d’abril

SALVADOR BURNAU

24 d’abril

XAVIER JIMÉNEZ

8 de maig

ORIOL VALÈNCIA

15 de maig

ALEX DÍAZ

22 de maig

Per determinar

29 de maig

XAVIER JIMÉNEZ

5 de juny

ÒSCAR SEGURA

19 de juny
3 de juliol

Per determinar
CARLOS AGUILAR

10 de juliol

ÒSCAR SEGURA

Polítiques públiques d’Igualtat
(Temes 32 i 59.3 PC)
Prevenció en matèria d’assetjament sexual i
psicològic en el treball
(Tema 32.3 PE)
Delictes contra l’Administració Pública
(Tema 60 PC)
Ètica dels serveis públics
(Tema 9 PE)
Bon govern i Govern obert
(Temes 1 a 3 PC)
Transparència i sistemes de garantia
(Temes 7 i 8 PC)
Administració electrònica
(Temes 27 a 29 PC)
Principis pressupostaris, Ingressos i despeses i
Control de les finances
(Temes 49, 52 i 54 PC)
Classe teòrica-pràctica: La GAIP
(Temes 6 i 7 PC)
Seguretat i salut en el treball
(Tema 59.5 PC i 32 PE)
Classe teòrica-pràctica: Funció Pública
(Temes 55 a 60 PC i 23 a 32 PE)
Classe teòrica-pràctica: Procediment
sancionador transparència, accés a la
informació pública i bon govern
(Temes 1, 2, 6, 7 i 46 PC)
Classe teòrica-pràctica: Dret administratiu
(Temes 20 a 26, 30 i 31, i 45 a 47 PC)
Protecció de dades de caràcter personal
(Tema 8 PC)
Relacions laborals i sistemes de representació a
l’Administració
(Tema 59 PC)
Drets de representació col·lectiva
(Tema 31 PE)
Administració digital
(Tema 19 PC i Temes 16 a 22 PE)
Classe teòrica-pràctica: Contractació
(Temes 42 PC, i 33 a 39 PE)
Avaluació de les polítiques públiques
(Temes 41 PC, i 4 a 7 PE)
Per determinar
Classe teòrica-pràctica: Funció Pública
(Temes 55 a 60 PC i 23 a 32 PE)
Classe teòrica-pràctica: Gestió pressupostària i
subvencions
(Temes 43, i 48 a 54 PC, i 23 a 32 i 40 PE)

* PE: Part específica –opció general– NOU Temari del cos superior
** PC: Part comuna NOU Temari del cos superior
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GRUP DISSABTES
DOCENT
12 de gener
ÒSCAR SEGURA
Dia

19 de gener

EVA LAFUENTE

26 de gener

XAVIER JIMÉNEZ

2 de febrer

TRISTAN LLUSÀ

9 de febrer

CARLOS AGUILAR

16 de febrer

EVA LAFUENTE

23 de febrer

SALVADOR BURNAU

2 de març

ÒSCAR SEGURA

9 de març

SALVADOR BURNAU

16 de març

Per determinar

23 de març

CARLOS AGUILAR

30 de març

SALVADOR BURNAU

6 d’abril

MIGUEL PLAZA

27 d’abril

ORIOL VALÈNCIA

4 de maig

XAVIER JIMÉNEZ

11 de maig

Per determinar

MATÈRIA
Pla de Govern
(Tema 3 PE*)
Introducció a les polítiques públiques (Temes 33
a 41 PC**)
Anàlisi de les polítiques públiques
(Temes 33 a 41 PC)
Potestats inspectora i sancionadora
(Temes 45 i 46 PC)
Administració local
(Tema 18 PC)
Democràcia participativa i impuls de l’acció de
Govern
(Temes 1 i 2 PE)
Delictes contra l’Administració Pública
(Tema 60 PC)
Ètica dels serveis públics
(Tema 9 PE)
Polítiques públiques d’Igualtat
(Temes 32 i 59.3 PC)
Prevenció en matèria d’assetjament sexual i
psicològic en el treball
(Tema 32.3 PE)
Bon govern i Govern obert
(Temes 1 a 3 PC)
Transparència i sistemes de garantia
(Temes 7 i 8 PC)
Principis pressupostaris, Ingressos i despeses i
Control de les finances
(Temes 49, 52 i 54 PC)
Classe teòrica-pràctica: La GAIP
(Temes 6 i 7 PC)
Administració electrònica
(Temes 27 a 29 PC)
Classe teòrica-pràctica: Funció Pública
(Temes 55 a 60 PC i 23 a 32 PE)
Classe teòrica-pràctica: Procediment
sancionador transparència, accés a la
informació pública i bon govern
(Temes 1, 2, 6, 7 i 46 PC)
Seguretat i salut en el treball
(Tema 59.5 PC i 32 PE)
Protecció de dades de caràcter personal
(Tema 8 PC)
Classe teòrica-pràctica: Dret administratiu
(Temes 20 a 26, 30 i 31, i 45 a 47 PC)
Administració digital
(Tema 19 PC i Temes 16 a 22 PE)
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18 de maig

ALEX DÍAZ

25 de maig

XAVIER JIMÉNEZ

1 de juny

ÒSCAR SEGURA

15 de juny

CARLOS AGUILAR

6 de juliol
13 de juliol

Per determinar
ÒSCAR SEGURA

Relacions laborals i sistemes de representació a
l’Administració
(Tema 59 PC)
Drets de representació col·lectiva
(Tema 31 PE)
Classe teòrica-pràctica: Contractació
(Temes 42 PC, i 33 a 39 PE)
Avaluació de les polítiques públiques
(Temes 41 PC, i 4 a 7 PE)
Classe teòrica-pràctica: Funció Pública
(Temes 55 a 60 PC i 23 a 32 PE)
Per determinar
Classe teòrica-pràctica: Gestió pressupostària i
subvencions
(Temes 43, i 48 a 54 PC, i 23 a 32 i 40 PE)

* PE: Part específica –opció general– NOU Temari del cos superior
** PC: Part comuna NOU Temari del cos superior

Matrícula:
Dóna dret a l’accés a una plataforma on line on es penjarà el temari del cos superior de
l’Administració de la Generalitat (part general + part específica –àmbit general–), i a
tots els materials que els docents facilitin a classe; més les actualitzacions que es
puguin produir del temari durant el curs.
Preus:

AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

90

100

115

DOCÈNCIA

462

572

726

TOTAL CURS
(1 pagament)

552 €

672 €

841 €

MATRÍCULA
Inclou tots els materials

Materials + 22 sessions
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Aquest curs permet el pagament en dos terminis, sense recàrrec:

1er. Termini
(Fins el 31 de
desembre )

2on. termini
(Entre els dies 1 i 10
de març de 2019)

TOTAL CURS
(2 pagaments)

AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

342

412

481

210

260

360

552 €

672 €

841 €

Materials + 22 sessions

Forma de pagament:
El pagament total (o el pagament del primer termini si fos el cas) es portarà a
terme en el moment de la inscripció en el curs, per qualsevol dels mitjans següents
–No és possible el pagament amb targeta de dèbit/crèdit–:
1. A través de transferència bancària.
2. Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
El pagament del segon termini es portarà a terme entre els dies 1 i 10 del mes de
març, per qualsevol dels mitjans següents:
1. A través de transferència bancària.
2. Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
3. Amb targeta de dèbit / crèdit, abans de començar la primera classe del mes
d’octubre o en la pausa d’aquesta, en el despatx habilitat en el lloc on es
realitzen les classes.
* La categoria d’afiliats/-es és aplicable a afiliats/-es al sindicat CSIF amb 6 mesos d’antiguitat en el
moment de la inscripció al curs, en virtut del Conveni de col·laboració signat per CUM LAUDE amb
CSIF.
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental):
a)
b)
c)
d)
e)

Afiliats/-es al CSIF que no tinguin un mínim de 6 mesos d’antiguitat.
Discapacitat reconeguda superior al 33%.
Títol de família nombrosa.
Títol de família monoparental.
Persones aturades de llarga durada.
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CURS COS ADMINISTRATIU -TORN LLIURE-

Centre d’Estudis Politècnics

Lloc:

C/ Santa Anna, número 28, de Barcelona
Dies:

Grups:

Dilluns
Dijous

Horari:

de 16 a 20 hores

Calendari:
Estudi teòric de matèries troncals del temari, amb realització de tests, i preparació
dels documents administratius.
Matrícula:
Dóna dret a l’accés a una plataforma on line on es penjarà el temari del cos
administratiu de l’Administració de la Generalitat, actualitzat a 1 de gener de 2018, i a
tots els materials que els docents facilitin a classe.

GRUP DILLUNS
-De 16 a 20 hores-

Dia
21 gener
28 gener
4 febrer
11 febrer
18 febrer
25 febrer
4 març
11 març
18 març
25 març
1 abril
8 abril

DOCENT
NÚRIA ALTÉS
CARLOS AGUILAR
NÚRIA ALTÉS
ÒSCAR SEGURA
SALVADOR BURNAU
CARLOS AGUILAR
SALVADOR BURNAU
Por determinar
ÒSCAR SEGURA
NÚRIA ALTÉS
ÒSCAR SEGURA
NÚRIA ALTÉS

MATÈRIA
Documents administratius
Funció pública
Documents administratius
Pressupostari
Organització del Treball
Funció pública
Organització del Treball
Dret administratiu
Pressupostari
Documents administratius
Pressupostari
Documents administratius
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GRUP DIJOUS
-De 16 a 20 hores-

Dia
24 gener
31 gener
7 febrer
14 febrer
21 febrer
28 febrer
7 març
14 març
21 març
28 març
4 abril
11 abril

DOCENT
NÚRIA ALTÉS
CARLOS AGUILAR
NÚRIA ALTÉS
ÒSCAR SEGURA
SALVADOR BURNAU
CARLOS AGUILAR
SALVADOR BURNAU
ÒSCAR SEGURA
Por determinar
NÚRIA ALTÉS
ÒSCAR SEGURA
NÚRIA ALTÉS

MATÈRIA
Documents administratius
Funció pública
Documents administratius
Pressupostari
Organització del Treball
Funció pública
Organització del Treball
Pressupostari
Dret administratiu
Documents administratius
Pressupostari
Documents administratius

Preus:

AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

56

70

84

CURS
-12 sessions-

144

180

216

TOTAL

200 €

250 €

300 €

MATRÍCULA*
Inclou tots els materials

* La matrícula només s’abona una vegada mentre es realitzin tots els cursos de continuació de la
preparació a l’oposició. La resta de cursos (Setmana Santa – Estiu / Setembre – Desembre / ...)
tindran com a preu total el preu de la docència, en funció del número de classes de què constin.
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Aquest curs permet el pagament en dos terminis, amb un recàrrec d’entre 20 i 30
euros en el preu total del curs:
AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

130

165

195

(Abans del dia
8 de març)

90

110

135

TOTAL

220 €

275 €

330 €

1er. Termini
(En el moment de la
inscripció)

2on. termini

Forma de pagament:
El pagament total (o el pagament del primer termini si fos el cas) es portarà a
terme en el moment de la inscripció en el curs, per qualsevol dels mitjans següents
–No és possible el pagament amb targeta de dèbit/crèdit–:
1. A través de transferència bancària.
2. Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
El pagament del segon termini es portarà a terme entre els dies 1 i 8 del mes de
març, per qualsevol dels mitjans següents:
1. A través de transferència bancària.
2. Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
3. Amb targeta de dèbit / crèdit, abans de començar la primera classe del mes
d’octubre o en la pausa d’aquesta, en el despatx habilitat en el lloc on es
realitzen les classes.
* La categoria d’afiliats/-es és aplicable a afiliats/-es al sindicat CSIF amb 6 mesos d’antiguitat en el
moment de la inscripció al curs, en virtut del Conveni de col·laboració signat per CUM LAUDE amb
CSIF.
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental):
a)
b)
c)
d)
e)

Afiliats/-es al CSIF que no tinguin un mínim de 6 mesos d’antiguitat.
Discapacitat reconeguda superior al 33%.
Títol de família nombrosa.
Títol de família monoparental.
Persones aturades de llarga durada.
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CURS EDUCADORS SOCIALS

Centre d’Estudis Politècnics

Lloc:

C/ Santa Anna, número 28, de Barcelona
Dies:

Dimarts
Dissabtes

De 16.30 h a 20.30 h
De 9 a 13 hores (2 grups)

Matrícula:
Dóna dret a l’accés a una plataforma on line on es penjarà el nou temari de la part
general dels cossos especials A1-A2, actualitzat a 1 de desembre de 2018; i a tots els
materials que els docents facilitin a classe.
Calendari:
Es realitzarà una exposició teòrica dels aspectes essencials dels temes que toquin:
GRUP DIMARTS (places exhaurides)
GRUP DISSABTES – 1 (places exhaurides)
GRUP DISSABTES
-EDUCADORS/-ES SOCIALS- 2-De 9 a 13 hores-

Dia

PROFESSOR

MATÈRIA

12/1/2019
19/1/2019
26/1/2019
2/2/2019
9/2/2019
16/2/2019
23/2/2019
2/3/2019
9/3/2019
16/3/2019
23/3/2019
30/3/2019
6/4/2019
13/4/2019
27/4/2019

CARLOS AGUILAR
CARLOS AGUILAR
CARLOS AGUILAR
ÒSCAR SEGURA
XAVI JIMÉNEZ
XAVI JIMÉNEZ
ÒSCAR SEGURA
ESTHER ROSALÉN
TRISTÁN LLUSÀ
ESTHER ROSALÉN
TRISTÁN LLUSÀ
TRISTÁN LLUSÀ
SALVADOR BURNAU
SALVADOR BURNAU
SALVADOR BURNAU

Tema 23
Tema 24
Tema 25
Temes 21 i 22
Tema 18
Temes 19 i 20
Temes 15 a 17
Temes 6 i 9
Temes 10 i 11
Temes 7 i 8
Tema 12
Temes 13 i 14
Temes 1, 2 i 5
Tema 3
Tema 4
11

Preus:
El preu del curs engloba les 15 sessions presencials, més l’accés a la plataforma i la
resta de materials que es reparteixin a classe.
AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

70

75

90

CLASSES

240

315

390

TOTAL CURS
(1 pagament)

310 €

390 €

480 €

MATRÍCULA
Inclou tots els materials

Materials + 15 sessions

Es pot fer el pagament en dos terminis, amb 30 euros de recàrrec:

1er. TERMINI
(entre el 4 i el 14 de
desembre de 2018)

2on. TERMINI
(Entre l’1 i el 8 de febrer
de 2019)

TOTAL CURS
(2 pagaments)

AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

240 €

270 €

330 €

100 €

150 €

180 €

340 €

420 €

510 €

Forma de pagament:
El pagament total (o el pagament del primer termini si fos el cas) es portarà a
terme en el moment de la inscripció en el curs, per qualsevol dels mitjans següents
–No és possible el pagament amb targeta de dèbit/crèdit–:
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1. A través de transferència bancària.
2. Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
El pagament del segon termini es portarà a terme entre els dies 1 i 8 del mes de
març, per qualsevol dels mitjans següents:
1. A través de transferència bancària.
2. Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
3. Amb targeta de dèbit / crèdit, abans de començar la primera classe del mes
d’octubre o en la pausa d’aquesta, en el despatx habilitat en el lloc on es
realitzen les classes.
* La categoria d’afiliats/-es és aplicable a afiliats/-es al sindicat CSIF amb 6 mesos d’antiguitat en el
moment de la inscripció al curs, en virtut del Conveni de col·laboració signat per CUM LAUDE amb
CSIF.
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental):
a)
b)
c)
d)
e)

Afiliats/-es al CSIF que no tinguin un mínim de 6 mesos d’antiguitat.
Discapacitat reconeguda superior al 33%.
Títol de família nombrosa.
Títol de família monoparental.
Persones aturades de llarga durada.

CURS PRÀCTIC ON LINE DE TESTS EDUCADORS SOCIALS

IMPORTANT: Ateses les demandes rebudes a l’efecte, a partir del gener de
2019 posarem en marxa una plataforma on es podran fer tests transversals de tot
el temari il·limitats, i que permetrà, per mitjà de l’autocorrecció, veure on tenim
més errades i on hem d’intensificar més l’estudi... L’accés al curs començarà a
partir del dia 15 de gener de 2019 i finalitzarà el dia anterior a la realització de la
primera prova del procés selectiu.
Aquesta eina informàtica podrà contractar-se conjuntament amb el Curs teòric de
15 sessions, a un preu de 150 euros per a la categoria d’afilats, 180 euros per a la
categoria d’Altres bonificacions, i 210 euros Resta d’alumnes.
També podrà contractar-se de forma independent i amb accés al nou temari,
sense realitzar el curs teòric, per un preu unitari de 340 euros.
En ambdós casos requerirà l’enviament d’una fitxa d’alumne/-a específica per a
aquest curs, seguint les instruccions de les pàgines 17 i 18 d’aquesta publicitat.
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En qualsevol cas, la inscripció en el curs pràctic on line de tests es farà omplint una
fitxa d’alumne/-a independent a la del curs teòric presencial de repàs de 15
sessions.
Condicions del curs pràctic on line de tests educadors socials:


L’accés al curs es realitzarà mitjançant unes claus d’accés intransferibles, que només
podran ser utilitzades en tres IPs (ordinadors, tablets o mòbils). És obligació de l’alumne la
custòdia diligent d’aquestes claus.
CUM LAUDE realitzarà comprovacions periòdiques dels llocs d’accés de les persones
matriculades per tal de què es respecti la limitació d’IPs. La detecció de la utilització
fraudulenta de les claus d’accés, be sigui per cessió a terceres persones o per utilització
personal de més de tres IPs, comportarà la baixa automàtica del curs i la pèrdua de les
quanties abonades, sense dret a reclamar.



Els continguts© de la plataforma estan cedits pels seus autors a l’empresa l’organitzadora:
Servicios Integrales Cum Laude, SL. Queda prohibit l’ús indegut dels mateixos, com ara
la cessió a tercers o la manipulació del seu contingut, sense el consentiment exprés de
l’organitzadora i/o dels seus autors.

CURS PART COMUNA COSSOS ESPECIALS –A1 - A2–

Lloc:

Centre d’Estudis Politècnics
C/ Santa Anna, número 28, de Barcelona

Dies:

Dimarts
Dissabtes

De 16.30 h a 20.30 h
De 9 a 13 hores (2 grups)

Matrícula:
Dóna dret a l’accés a una plataforma on line on es penjarà el nou temari de la part
comuna dels cossos especials A1-A2, actualitzat a 1 de desembre de 2018; i a tots els
materials que els docents facilitin a classe. La matrícula s’abonarà al inscriure’s per
primera vegada en un curs, i no caldrà quan en el moment de la inscripció es sigui
alumne de CUM LAUDE d’un curs de la part comuna dels cossos especials A1-A2.
Calendari:
Es realitzarà una exposició teòrica dels aspectes essencials dels temes que toquin, i
quatre classes de repàs amb realització de tests sobre les matèries:
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GRUP DIMECRES
-De 16.30 a 20.30 horesDia

PROFESSOR

MATÈRIA

23/1/2019
30/1/2019
6/2/2019
13/2/2019
20/2/2019
27/2/2019
6/3/2019
13/3/2019
20/3/2019
27/3/2019
3/4/2019
10/4/2019
24/4/2019
8/5/2019
15/5/2019
22/5/2019
29/5/2019
5/6/2019
12/6/2019
19/6/2019

SALVADOR BURNAU
SALVADOR BURNAU
ESTHER ROSALÉN
SALVADOR BURNAU
ESTHER ROSALÉN
TRISTAN LLUSÀ
TRISTAN LLUSÀ
TRISTAN LLUSÀ
ÒSCAR SEGURA
TRISTAN LLUSÀ
XAVIER JIMÉNEZ
XAVIER JIMÉNEZ
ÒSCAR SEGURA
CARLOS AGUILAR
CARLOS AGUILAR
CARLOS AGUILAR
SALVADOR BURNAU
XAVIER JIMÉNEZ
ÒSCAR SEGURA
CARLOS AGUILAR

Temes 1, 2 i 5
Tema 3
Temes 6 i 9
Tema 4
Temes 7 i 8
Temes 10 i 11
Tema 12
Tema 13
Temes 15 a 17
Tema 14
Tema 18
Temes 19 i 20
Temes 21 i 22
Tema 23
Tema 24
Tema 25
Tests temes 1 a 9 + Repàs
Tests temes 10 a 14, i 18 a 20 + Repàs
Tests temes 15 a 17, i 21 1 22 + Repàs

Tests temes 23 a 25 + Repàs

Preus:
El preu total del curs engloba la matrícula i les 20 sessions presencials (docència),
més l’accés a la plataforma i la resta de materials que es reparteixin a classe.
AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

60

80

100

DOCÈNCIA

320

420

520

TOTAL CURS
(1 pagament)

380 €

500 €

620 €

MATRÍCULA
Inclou tots els materials

Materials + 20 sessions
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Aquest curs permet el pagament en dos terminis, amb un recàrrec d’entre 20 i 30
euros en el preu total del curs:

1er. Termini
(En el moment
de la inscripció)

2on. termini
(Abans del dia
8 de març)

TOTAL CURS
(2 pagament)

AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

250

325

400

150

200

250

400 €

525 €

650 €

Materials + 20 sessions

Forma de pagament:
El pagament total (o el pagament del primer termini si fos el cas) es portarà a
terme en el moment de la inscripció en el curs, per qualsevol dels mitjans següents
–No és possible el pagament amb targeta de dèbit/crèdit–:
1. A través de transferència bancària.
2. Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
El pagament del segon termini es portarà a terme entre els dies 1 i 8 del mes de
març, per qualsevol dels mitjans següents:
1. A través de transferència bancària.
2. Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
3. Amb targeta de dèbit / crèdit, abans de començar la primera classe del mes
d’octubre o en la pausa d’aquesta, en el despatx habilitat en el lloc on es
realitzen les classes.
* La categoria d’afiliats/-es és aplicable a afiliats/-es al sindicat CSIF amb 6 mesos d’antiguitat en el
moment de la inscripció al curs, en virtut del Conveni de col·laboració signat per CUM LAUDE amb
CSIF.
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental):
a)
b)
c)
d)
e)

Afiliats/-es al CSIF que no tinguin un mínim de 6 mesos d’antiguitat.
Discapacitat reconeguda superior al 33%.
Títol de família nombrosa.
Títol de família monoparental.
Persones aturades de llarga durada.
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INSCRIPCIONS CURSOS
Procediment d’inscripció:
1) Omplir la fitxa d’alumne amb totes les dades requerides.- La podeu trobar al web:

www.servicioscumlaude.com

Dins de l’apartat: ÀREA DE FORMACIÓ, cal clicar OFERTA PÚBLICA, i sota la
paraula CURSOS trobareu la FITXA D’ALUMNE (si teniu cap problema, podeu
sol·licitar-la al següent correu electrònic: info@servicioscumlaude.com ).
2) Pagament.- Tant si heu designat com a mitjà de pagament la transferència com
l’ingrés en compte, fer el pagament al número de compte següent:

Servicios Integrales Cum Laude, SL
CIF: B-66736448
IBAN: ES47 0081 0310 3500 0179 5785

3) Enviament de documentació:
La inscripció en el curs no es produirà fins que envieu el justificant del pagament i la
documentació acreditativa dels descomptes gaudits en la tarifa, encara que hagueu
enviat la fitxa d’alumne a través de la pàgina web. Si teniu problemes per omplir la fitxa a
través de la web, podeu sol·licitar-la al correu electrònic:

info@servicioscumlaude.com

Comprovada la documentació, se us confirmarà al correu electrònic designat la vostra
inscripció en el curs. Si no rebeu la confirmació dins un termini de 48 hores, cal que us
poseu en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic següent, indicant el vostre
nom i cognoms, el curs inscrit i un número de telèfon de contacte:

info@servicioscumlaude.com
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Posteriorment, se us facilitaran les claus d’accés a la plataforma (quan es tracti de cursos
presencials) o a al curs on line al correu assenyalat a tal efecte a la fitxa d’inscripció (MOLT
IMPORTANT: en funció de la configuració del vostre correu electrònic, el correu amb les
claus d’accés als cursos pot anar a parar al correu brossa / SPAM. En cas de no rebre el
correu, comproveu que no estigui allà i si no envieu un correu a:
info@servicioscumlaude.com)

Per a obtenir més informació, per sol·licitar informació d’altres cursos, o per resoldre
qualsevol dubte cal enviar un correu electrònic a:

info@servicioscumlaude.com

NOTA IMPORTANT: Degut a les característiques dels cursos oferts, Servicios Integrales CUM
LAUDE, SL, no retornarà les quanties abonades en concepte d’inscripció en els seus cursos, llevat que es
produeixi l’anul·lació d’un curs per manca del nombre d’alumnes mínim per poder iniciar-lo.
Cap causa imputable a l’alumne donarà dret a la devolució de les quantitats abonades una vegada s’hagi
iniciat el curs presencial o s’hagi tingut accés als cursos on line, o a la corresponent plataforma on es
pengin els materials de suport dels cursos presencials. Si no es dóna cap de les circumstàncies anteriors,
CUM LAUDE podrà autoritzar la devolució descomptant unes despeses de gestió de 50 euros.
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