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Barcelona
Presencial
LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona. - VIA Laietana 16-18 8è
INICI: 20-03-2018
FINAL:
DURADA: 12 Hores

Curs de preparació de tècnic especialista en serveis penitenciaris
Generalitat de Catalunya

Informació important

La inscripció al curs dóna dret a participar a 12 hores mensuals de formació presencial,
repartides en sessions de 3 hores a la setmana.

L’import a abonar és mensual, llevat del primer pagament, on caldrà fer efectives dues
mensualitats. El pagament de les mensualitats restants caldrà abonar-lo durant els primers
cincs dies de cada mes.

Per fer la inscripció s’ha d’emplenar el formulari web, i pagar la corresponent quota segons
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situació d’afiliació:
Afiliats/des a CCOO: Dues mensualitats de 45 euros (90 euros)
Nous/ves Afiliats/des a CCOO: Dues mensualitats de 60 euros (120 euros). Es considera
nova afiliació si amb el pagament d’aquestes dues primeres mensualitats, s’abona també una
quota d’afiliació, i es manté l’afiliació durant tot el curs.
No afiliats/des a CCOO: Dues mensualitats de 90 euros (180 euros). La plaça al curs
solament quedarà reservada quan es materialitzi el pagament.

El pagament es farà a través de transferència bancària al número de compte ES65
2100-3000-12-2201759295 indicant CODI REF DEL CURS I NOM I COGNOMS.
Data límit de pagament: 15 de març de 2018.

El pagament del curs dóna dret a la docència dels professors i a rebre un set d’inici (carpeta,
llibreta, bolígraf i llapis) i a un dossier sobre els continguts.

En cas de que un alumne es doni de baixa o deixi d’assistir a les classes no es retornarà
l’import del curs que s’hagi abonat.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto mitjançant el telèfon
934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o mitjançant l’adreça de correu
fppuerto@ccoo.cat.

El curs està sotmès a una quantitat mínima d’alumnes, en cas que no es pugui realitzar per
baixa demanda, es comunicarà el dia 16 de març de 2018, i es retornaran les quantitats
abonades als alumnes ja inscrits.

Objectius

Preparar per superar la prova de coneixements generals i específics (segona prova) del
concurs d'oposició de Tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de
Catalunya.

Continguts

-Dret constitucional. Organització política i administrativa
-L'Administració pública. El dret administratiu
-Gestió de recursos humans.
-Gestió econòmicofinancera
-Dret Penal
-Dret Penitenciari
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-Criminologia
-Psicologia
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