Normes bàsiques d’inscripció als cursos dirigits a
professionals de Serveis Penitenciaris i de Justícia Juvenil (*)

1. Autorització d’assistència a un curs dins de l’horari laboral
L’admissió a un curs per part del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada no implica en
cap cas l’autorització d’assistència, la qual cosa és una competència de la direcció general
corresponent si el curs es vol fer en hores de treball.
En cas que la persona inscrita i admesa a un curs el vulgui dur a terme dins de l’horari laboral, haurà
de demanar el permís corresponent segons el model habitual de sol·licitud d’assistència a activitats
de formació.
L’assistència a un curs té caràcter obligatori.

2. Anul·lació de la sol·licitud d’assistència
Aquelles persones que hagin estat admeses a un curs i finalment no hi puguin assistir, han de
notificar-ho per correu electrònic, com a molt tard, set dies abans que s’iniciï, amb la finalitat de
deixar lliure la plaça per a una altra persona interessada.
Els alumnes que no hagin assistit a un curs al qual prèviament havien estat admesos, sense haver
comunicat la seva baixa amb set dies d’anticipació o sense causa documentalment justificada, seran
exclosos d’activitats futures d’acord amb els criteris de penalització.

3. Canvis en el programa
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada es reserva el dret d’efectuar, per motius
d’organització, tots aquells canvis que consideri oportuns en la programació de les activitats
formatives, si bé es compromet a notificar-los als afectats.

4. Certificats d’assistència i aprofitament
Les acreditacions a què donen dret els cursos que duu a terme el Centre es concreten en dues
possibilitats:
1. Certificats d'assistència per a cada curs, que s’obtenen quan s'assisteix al 100% de les hores de
formació programades i, excepcionalment, quan es puguin justificar documentalment absències que
no superin el 20% del total de les hores i no s’incorri en cap dels criteris de penalització.
2. Certificats d'aprofitament per als cursos que tinguin avaluació, que s'assoleixen si se supera la
prova corresponent.
Els certificats es podran descarregar a l’adreça d’Internet https://extranet.cejfe.cat/

5. Controls d’assistència i penalitzacions
El Centre podrà realitzar tots els controls d’assistència que cregui oportuns, de forma aleatòria, per tal
d’evitar incidències per part dels alumnes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat. Els
controls d’assistència diaris es realitzaran, preferentment, coincidint amb l’inici i final de cada sessió.
No s’obtindrà el certificat corresponent i es penalitzarà l’alumne en activitats futures quan:
-

Es detectin anomalies rellevants en l’assistència i/o puntualitat (tres o més incompliments
de l’horari sense causa documentalment justificada).
Es detecti la manipulació de signatures d’un determinat alumne.
En els full de control d’assistència no hi figuri la signatura oficial de l’alumne.
Quan no es comuniqui la baixa a una activitat en el termini corresponent.

No s’obtindrà el certificat corresponent quan:
-

Quan hi hagi una absència i un o més retards en l’assistència i/o puntualitat tot i ser
justificats.
Quan hi hagi tres o més retards tot i ser justificats

El Centre facilitarà aquesta informació a la corresponent unitat directiva per tal que aquesta prengui
les mesures que cregui convenients.

6. Notificacions
Atès que totes les comunicacions es faran a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'alumne en la
sol·licitud d'inscripció, és imprescindible fer constar l’adreça electrònica corporativa personal exacta
(XXXX@gencat.cat) i no cometre cap error a l'hora de consignar-la. Si l'adreça és incorrecta, el
Centre d'Estudis no podrà garantir la correcta notificació, la qual cosa podrà comportar la pèrdua de
l'admissió a l'activitat i, conseqüentment, la penalització de l’alumne en causar baixa no notificada.

(*) Aquestes normes formen part de la normativa d’inscripció que apareix reflectida en el programa de formació, i
que poden ser consultades en el web del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

