CURSOS
CUM LAUDE
CUM LAUDE preveu realitzar a partir del mes de setembre/octubre de 2019 els
següents cursos de preparació per a l’accés a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, a l’àmbit de presons:

1. Cos superior, dret (àmbit execució penal) (pag. 2 a 4):

Grup dissabtes (de 9 a 13 hores)

-Juristes criminòlegs-

2. Llista d’espera

Interessats enviar correu a:

info@servicioscumlaude.com

▪
▪

Treballadors/-es socials
Tècnics especialistes

Estem preparant cursos amb format presencial/semi-presencial i on line,
amb preus molt competitius pels afiliats i afiliades al CSIF. Envieu un correu
electrònic indicant si preferiu la modalitat presencial/semi-presencial, o la
modalitat on line, i us informarem de les característiques del curs a finals
d’agost o començaments de setembre, per iniciar els cursos a finals de
setembre o a l’octubre.

Procés per realitzar la inscripció: (veure pàg. 5 i 6 d’aquesta publicitat)
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CURS TEÒRIC-PRÀCTIC COS SUPERIOR,
CRIMINÒLEGS– (ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL)
Dia:

Grup dissabtes

Horari:

de 9 a 13 hores

DRET

–JURISTES

Lloc:

Centre d’Estudis Politècnics – CEP–
Carrer Santa Anna, 28
08002 - Barcelona

Calendari:
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Les sessions consistiran en explicacions dels aspectes principals de les matèries que
consten al calendari de classes, a través de la realització de tests de repàs de les
matèries. Caldrà haver preparat durant la setmana els temes corresponents.
Tanmateix, es realitzaran casos pràctics de la part de l’àmbit d’execució penal.

DISSABTES
Dia

DOCENT

MATÈRIA

14 setembre
21 setembre
28 setembre
5 octubre
19 octubre
26 octubre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre
14 desembre
21 desembre

Mª ANGELES GONZÁLEZ
Mª ANGELES GONZÁLEZ
SALVADOR BURNAU
XAVIER JIMÉNEZ
Mª ANGELES GONZÁLEZ
Mª ANGELES GONZÁLEZ
Mª ANGELES GONZÁLEZ
Mª ANGELES GONZÁLEZ
CARLOS AGUILAR
Mª ANGELES GONZÁLEZ
Mª ANGELES GONZÁLEZ
OSCAR SEGURA

Dret Penal / Penitenciari
Dret Penal / Penitenciari
Transparència / Protecció de dades
Dret Administratiu
Dret Penal / Penitenciari
Dret Penal / Penitenciari
Dret Penal / Penitenciari
Dret Penal / Penitenciari
Funció Pública
Dret Penal / Penitenciari
Dret Penal / Penitenciari
Dret pressupostari

Matrícula:
Dóna dret a l’accés a una plataforma on line a on es penjaran els 60 temes de la part
comuna i els 20 temes de l’opció jurídica de la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de
juliol, objecte de la convocatòria, elaborats i actualitzats pels docents de CUM
LAUDE.
No s’inclouen els temes de l’àmbit específic d’execució penal (Annex 1 de la Resolució
JUS/1391/2016, de 26 de maig), donat que els alumnes disposen del temes desenvolupats
pel mateix Departament de Justícia en el seu web corporatiu.
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Preus:
AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

90

100

120

DOCÈNCIA

252

312

396

TOTAL CURS
(1 pagament)

342 €

412 €

516 €

MATRÍCULA
Inclou tots els materials

Materials
+ 12 sessions presencials

Aquest curs permet el pagament en dos terminis, amb un recàrrec d’entre 20 i 30
euros:

1er. Termini
(Fins el 14 de
setembre)

2on. termini
(Entre els dies 1 i 11
d’octubre de 2019)

TOTAL CURS
(2 pagaments)

AFILIATS / -ES
ASSOCIATS/-ES*

ALTRES
BONIFICACIONS**

RESTA
ALUMNES

240

280

330

122

157

216

362 €

437 €

546 €

Materials + 12 sessions

* La categoria d’afiliats/-es és per a afiliats al CSIF amb més de 6 mesos d’antiguitat, en virtut del
Conveni de col·laboració signat per CUM LAUDE amb CSIF (cal aportar rebuts bancaris que acreditin el
pagament dels darrers trimestres).
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental):
a)
b)
c)
d)

Afiliats/-es que no tinguin un mínim de 6 mesos d’antiguitat.
Discapacitat reconeguda superior al 33%.
Títol de família nombrosa.
Títol de família monoparental.
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e)
f)

Persones aturades de llarga durada.
Dones víctimes de violència de gènere.

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.
2.

A través de transferència bancària.
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 11 del mes
d’octubre, per qualsevol dels mitjans següents:
1.
2.
3.

A través de transferència bancària.
Per mitjà d’un ingrés en el número de compte de CUM LAUDE.
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.

INSCRIPCIONS CURSOS
Procediment d’inscripció:

1)

Emplenar 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:
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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 màxim de 48 - 72 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

Posteriorment, finalitzat el període d’inscripcions, llevat que se us informi per correu
electrònic d’altra cosa, se us facilitaran les claus d’accés a la plataforma 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
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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.

ATENCIÓ:
El període d’inscripcions o per rebre correus per la llista d’espera de cursos de
tècnics especialistes a de treballadors/-es socials ja està obert, i es tancarà el dia 30
d’agost de 2019, o quan un determinat grup estigui ple, així que no espereu al
darrer moment si voleu garantir-vos la plaça.
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