Normes d’inscripció 2016
INSCRIPCIONS
Per assistir a un curset o activitat cal formalitzar la inscripció corresponent a través del web del Col·legi
(www.aparellador.cat), en l’apartat de Formació, on trobareu la informació de tots els cursos programats, separats
en tres grans blocs: temàtics, instrumentals i sessions informatives. També hi trobareu informació sobre activitats
organitzades per altres entitats que us poden interessar. Al final de la informació detallada de cada curs haureu
d’escollir el preu que us correspongui. Hi trobareu el botó APUNTA’T; en clicar-hi us podreu inscriure al curs en
qüestió; la informació de la vostra inscripció s’enviarà al Col·legi i vosaltres rebreu un correu electrònic de
confirmació.
La data límit d’inscripció és cinc dies abans de l’inici del curs o activitat.
Cal que formalitzeu la inscripció a totes les activitats a les quals vulgueu assistir, incloses les gratuïtes.
Places del curs
Les places de cada curs són limitades, segons s’estableix en el programa, i s’assignaran per ordre d’inscripció al
web. Cada activitat establirà també el nombre mínim d’inscrits per poder dur-se a terme. Si no s’arriba a aquest
mínim, una setmana abans del seu començament, l’activitat podrà ser suspesa; en aquest cas, es retornarà
l’import de les matrícules cobrades.
Preu del curs
El preu del curs és el que consta en el programa; la matrícula forma part del preu. A l’efecte de determinar el preu
que correspon a cada persona inscrita, es considera col·legiat/da, l’aparellador/a o arquitecte/a tècnic/a o
enginyer/a d’edificació que estigui col·legiat/da al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Girona. Es considera altre/a col·legiat/da, qualsevol arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a d’edificació
col·legiat/da en un Col·legi diferent del de Girona; i són no col·legiats/des la resta de casos.
Formes de pagament
Hi ha tres maneres de fer el pagament: càrrec en compte bancari, en metàl·lic i transferència bancària. En el
primer cas, la inscripció és immediata. Si l’opció escollida és per transferència o en metàl·lic, la plaça es
confirmarà en el moment en què es realitzi el pagament de la matrícula. La matrícula es cobrarà en realitzar la
inscripció i la resta del preu del curs haurà de ser abonada almenys dos dies abans de l’inici de l’activitat. Si es
tria pagar per càrrec en compte bancari, els càrrecs es faran des del Col·legi en les dates esmentades, tret que
s’estableixi una forma especial de pagament per als cursos molt llargs.
Baixes
En cas que no pugueu assistir a un curs al qual us hàgiu apuntat, us en podeu donar de baixa trucant a la Pilar
(972 49 30 37), o per correu electrònic a celra@aparellador.cat.
Si us doneu de baixa abans de començar el curs, perdreu només l’import de la matrícula mentre que si la baixa
es produeix una vegada començada l’activitat formativa, l’import del curs no es retornarà.
Forma d’avaluació
L’assistència mínima serà del 80 % de les classes i això donarà dret a l’expedició d’un certificat d’assistència al
curs.
Alguns cursos tindran una avaluació final i els que superin aquesta avaluació tindran dret a l’expedició d’un
diploma del curs on se’n certificarà l’assistència i aprofitament. Els que no superin o no es presentin a l’avaluació
podran sol·licitar un certificat d’assistència, sempre que aquesta superi el 80 % de les classes del curs.
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