CONDICIONS GENERALS
CURS PREPARACIÓ CAS PRÀCTIC TREBALLADOR/A I
EDUCADOR/A SOCIAL SETEMBRE 2019
SUBGRUP A2

1. El curs està compost per 4 Mòduls Temàtics independents de 4 hores presencials
cadascun segons calendari adjunt:
−
−
−
−

Mòdul 1 SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Mòdul 2 VIOLÈNCIA
Mòdul 3 INFÀNCIA I ADOLESCENCIA
Mòdul 4 INSERCIÓ LABORAL

L'alumne pot seleccionar i contractar un o més Mòduls variant el preu de cada mòdul
en funció del nombre total de mòduls contractats.
La disponibilitat final de cada Mòdul està condicionada a un nombre mínim de 20
alumnes per al Mòdul.
Durant cada classe es realitzaran i corregiran un supòsit pràctic de 30 preguntes tipo
test o dos supòsits pràctics de 15 preguntes tipo test (dependrà de la temàtica de la
matèria).
2. Les sessions s'impartiran dilluns i dimecres en horari de tarda de 16.00 a 20.00h
des del 16/9 fins al 30/09 ambdós inclosos
Lloc d’impartició: Sant Pere Més Alt, nº 61-63. Barcelona
Places totals: 60 places
Grups totals: 2 grups (En el cas d’obrir el segon grup per volum d’inscripcions, 10
dies abans s’enviarà planificació dels mòduls. Les dates i horaris seran els mateixos
per al grup 1 que per al grup 2.)
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3. El pagament del preu es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de
crèdit o per transferència bancària. El preu varia segons el nombre de Mòduls
contractats amb bonificacions addicionals per al afiliat i antic alumne:
ANTIC ALUMNE

Afiliats
Nou Afiliats
No Afiliats

PAGAMENT

1 Mòdul
45,00 €
50,00 €
55,00€

3 Mòduls
30,00€
40,00€
45,00€

4 Mòduls
25,00€
35,00€
40,00€

PAGAMENT

NOU ALUMNE

Afiliats
Nou Afiliats
No Afiliats

2 Mòduls
40,00€
45,00€
50,00€

1 Mòdul
45,00 €
55,00€
75,00 €

2 Mòduls
40,00€
50,00€
70,00€

3 Mòduls
30,00€
45,00€
65,00€

4 Mòduls
25,00€
40,00€
60,00€

*Preu per mòdul. Exemple: Si s’inscriu a 3 Mòduls com a Afiliat s’ha de pagar 3 x 30€=
90€.

4. Per a inscripcions posteriors a la data límit (12/09/2019): trucar al 934 815 581.
Per realitzar la inscripció preguem reomplir i enviar el formulari d’inscripció web. No
obstant aquestes inscripcions començaran a ser tractades a partir del 2 de
setembre de 2019, ja que en agost el centre restarà tancat per període de vacances.
A partir del 2 de setembre es tractaran els inscripcions de la següent forma:
1.- Tota inscripció realitzada entre el període del 01/08/2019 i el 01/09/2019 restarà
en llista d’espera esperant el missatge de confirmació de plaça enviat a partir del
02/09/2019 per ordre d’antiguitat.
2.-A partir del 2 de setembre, en el cas que hi hagi més inscripcions que quòrum,
s’informarà per correu electrònic i per ordre d’inscripció que s’ha de realitzar el
pagament en les 24/48 hores posteriors a l’avís.
3.- Si no es realitza el pagament en aquest període, s’entendrà que l’alumna no esta
interessada i es passarà assignar la plaça a l’altra inscripció posterior per ordre
d’entrada.
4.- Si es realitza el pagament, es rebrà un correu indicant que queda reservada la
plaça.
*Important. Els antics alumnes tenen prioritat d’accés al curs fins el dia 9 de setembre.
A partir d’aquest dia s’obriria inscripció a tothom i es començaran a tractar les inscripcions
dels Nous Alumnes.
** Antic alumne: alumne que ha realitzat la part específica de la oposició amb nosaltres.
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5. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament del
preu corresponent.
6. A aquests efectes, si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs no
es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que
la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables,
amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l'import de les classes no
realitzades a partir del dia de la baixa.
7. Els alumnes en situació d'atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es
poden posar en contacte amb el centre per disposar d'unes condicions de pagaments
que s'adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
8. 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.
9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar la fitxa d’inscripció corresponent, signarla i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per realitzar el pagament. Es
pot enviar la fitxa escanejada mitjançant correu electrònic i pagament per
transferència bancària a: formarte@formar-te.es Recordar d’enviar junt amb una
fotocòpia del DNI per ambdues cares i una fotocòpia de l’últim rebut d’afiliació (si és
el cas).

10. 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 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. El mes d’agost
romandrem tancats per període de vacances, no obstant, qualsevol consulta la
podeu enviar a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.

11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra
voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part
proporcional de les sessions impartides.

12. L’empresa es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ
avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant
del curs.
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13. Tot el material que composa el curs presencial és 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 poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los,
escanejar-los o reproduir-los 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 considerada una violació de les lleis
internacionals del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

CALENDARI CURS PRESENCIAL: PREPARACIÓ CAS PRÀCTIC1
SETEMBRE 2019

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Diumenge
1
8
15
22
29

Dimecres 16/9: Mòdul 1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Dilluns 18/9: Mòdul 2. VIOLÈNCIA
Dimecres 25/09: Mòdul 3. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
Dilluns 30/09: Mòdul 4. INSERCIÓ LABORAL
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Susceptible de modificació per necessitat del centre. Les modificacions podran suposar un canvi en les
dates previstes per a l'inici o la finalització del curs o, fins i tot, en els dies assignats als Mòduls. No obstant
això, els canvis realitzats en cap cas podran suposar una disminució del nombre d'hores de durada de cada
mòdul i serà comunicat amb una antelació mínima de 48 hores.
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