
 

Conferència inaugural 

El dijous 13 de juny, a les 18.30 h, a la seu del CDL, tindrà lloc la conferència inaugural de 
l’Escola d’Estiu amb el títol ”En els 150 anys de la taula periòdica: la contribució de les 
dones al seu desenvolupament”, a càrrec de Pilar González Duarte, membre de l’IEC i 
catedràtica jubilada del Departament de Química de la Universitat Autònoma Barcelona 

Quan i on es fa l’Escola d’Estiu?  

De l’1 al 5 de juliol a l’Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14, Barcelona. Consulteu al 
programa cursos que es fan en altres dates. 

Inscripcions i pagament. Com m’hi puc inscriure i pagar? 

Per internet: http://www.cdl.cat (pagament amb VISA) 

Presencialment: A les nostres oficines, a Rbla. Catalunya, 8, pral., de Barcelona, tel. 
933170428, secretaria@cdl.cat (pagament en efectiu o amb VISA) 

Termini: 29 de juny de 2019 

Quina n’és la quota d’inscripció? Hi ha descomptes? 

68 € per als col·legiats 

98 € per a no col·legiats 

Aquesta quota inclou 2 cursos. A partir del tercer curs, es paga un suplement de 25 € per 
curs. Hi ha alguns cursos que tenen suplement (vegeu el programa). 

Oferim un 20% de descompte al professorat dels centres adherits, aturats i alumnes de la 
Universitat Sènior. 



Col·legia’t i beneficia’t de tots els avantatges! 

Si encara no ets col·legiat i et vols inscriure a un dels cursos per a la preparació 
d’oposicions, fes-ho ara i beneficia’t dels avantatjosos preus per formar part del Col·legi 
professional dels docents. 
Durant el període d’inscripció us podeu col·legiar sense abonar els 104 € dels drets 
d’inscripció. Només hauríeu de pagar la quota col·legial del segon semestre del 2019, que 
són 52 €. 
 
Per gaudir del preu de col·legiat, has de ser col·legiat en actiu des del principi fins al 
final del curs. 
 

NORMATIVA 

Quin reconeixement tenen els cursos? Els cursos estan reconeguts dins del Pla de 
Formació Permanent del Departament d’Educació. Cal assistir al 80% d’hores per obtenir-
ne el certificat. 

Es pot canviar de curs? No. Un cop començada l’Escola d’Estiu no es poden fer canvis 
de cursos. 

Quants cursos puc fer? Podeu fer els cursos que vulgueu, sempre que no coincideixin en 
dies i horari; si els cursos són en línia, només se’n pot fer un com a màxim. 

Quines condicions hi ha de retorn de matrícula i anul·lació de cursos? Un cop feta la 
inscripció, no es retornarà l’import de la matrícula. Si un curs no arriba al mínim establert 
d’inscrits, s’haurà d’anul·lar i, si no us interessa cap altre curs, es retornarà l’import de la 
matrícula 

Contacte: Podeu enviar un correu a formacio@cdl.cat o trucar al Col·legi al telèfon 
933170428 

Altres informacions d’interès sobre el curs 

Materials del curs. En cas que n’hi hagi, us el podreu descarregar de la web del Col·legi 
(Accés usuaris). 

Cursos en línia. Podreu accedir-hi clicant el botó Campus Virtual-Moodle de la nostra 
web. La informació estarà disponible el primer dia del curs, no abans. 

Informació per al personal interí. Cobrament del mes de juliol.  



 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-
juliol/ 

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats 
del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats 
reconegudes. 

• Els cursos han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 
hores de formació. 

• Els períodes d’inscripció a les activitats de formació d’estiu del Departament 
d’Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats. 

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 de desembre, del document 
acreditatiu de la realització de la formació. 
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