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11/2022 

 

CURS DEL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PSICOLOGIA (*) 
(ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL) 

PRESENCIAL-VIRTUAL (plataforma ZOOM) 
 

-(*) Curs obert a la resta de cossos especials, subgrups A1-A2, de 
l’àmbit d’execució penal (Pedagogia, Treball Social, Educació 

Social).  
 
 

-Dissabtes matí (10 sessions) i divendres tarda (4 sessions)- 
 

Objectiu:  Realització de 14 sessions teòriques de 4 hores, amb realització de tests, dels 
30 temes corresponents al temari específic de l’àmbit funcional d’execució 
penal del cos de titulació superior, psicologia (Resolució JUS/3221/2022, de 
20 d’octubre –DOGC 24 d’octubre de 2022-). 

 
  Preparació del procés selectiu de concurs oposició d’estabilització (previsió de 

convocatòria: novembre 2022). 
 
Modalitat: Les classes es realitzaran mitjançant la plataforma ZOOM. Les sessions no 

queden enregistrades. 
 
Dia / horari:  10 sessions dissabtes, de 9 a 13 hores.  
  4 sessions divendres, de 16 a 20 hores. 
 
Calendari:  3, *16 i 17 de desembre de 2022; *13, 14, 21 i 28 de gener de 2023; 4, *10, 11, 

18 i 25 de febrer de 2023; *3 i 4 de març de 2023. 
  (*) Divendres. 

 
Nota important: Atès que els/les docents són professionals de l’àmbit d’execució 
penal, puntualment podrien haver canvis d’horari o de dia de realització de les 
sessions per motius d’agenda dels docents.  

 
Docents:  Psicòlegs/es i juristes professionals dels cossos superiors i específics de la 

Generalitat de Catalunya, amb llarga experiència en l’àmbit d’execució penal. 
 
Matrícula: Dóna dret a l’accés a una plataforma on line a on es penjarà la documentació, 

la normativa i els materials de suport que els docents utilitzin a les sessions 
(resums i/o powerpoints que es penjaran sempre amb posterioritat a la 
realització de la sessió).  No es facilitarà temari desenvolupat de l’àmbit específic 
d’execució penal, i es seguirà el temari desenvolupat pel Departament de Justícia, 
amb les referències dels docents a les actualitzacions del temari i la forma d’estudi. 

  
Inici curs:  Dissabte 3 de desembre de 2022, sempre i quan hi hagi un quòrum mínim 

d’alumnes. El calendari del curs es penjarà a la corresponent plataforma. 
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PREUS:   

 *TARIFA 
AFILIATS/-ES CSIF 

**TARIFA 
BONIFICADA 

TARIFA  
ORDINÀRIA 

***Matrícula 
-Inclou materials- 

 

80 € 
 

90 € 
 

100 € 
Docència  

(14 sessions x 4 hores) 

 

350 € 
 

400 € 
 

450 € 
 

TOTAL 
 

 

430 € 
 

490 € 
 

550 € 

 
 
***Nota: Les persones que han realitzat els cursos d’Execució Penal o el Curs de Psicologia, 
Execució Penal (2021-2022) organitzats per CUM LAUDE, resten exempts d’abonar la 
matrícula. 
 
* La categoria d’afiliats/-es és per a afiliats a CSIF, en virtut del Conveni de col·laboració signat amb CUM LAUDE. 
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental): Discapacitat reconeguda superior al 
32%; Títol de família nombrosa; Títol de família monoparental; Aturades llarga durada; Dones víctimes de violència de 
gènere. 
 
Forma de pagament (dos terminis sense recàrrec): 
 

 *TARIFA 
AFILIATS/-ES CSIF 

**TARIFA 
BONIFICADA 

TARIFA  
ORDINÀRIA 

 
1.er TERMINI 

(amb la inscripció) 

 
 

250 € 

 
 

290 € 

 
 

320 € 
 

 
2.on TERMINI 

(entre l’1 i el 10  de 
gener de 2023) 

 
 

180 € 

 
 

200 € 

 
 

230 € 
 

 
Finalització del període d’inscripcions:  25 de novembre de 2022. 
 
A partir del dia 25 de novembre de 2022 se us facilitaran les *claus d’accés a la plataforma del 
curs al correu assenyalat a tal efecte a la fitxa d’inscripció.  En aquesta plataforma del curs es 
penjarà el calendari del curs i resta de materials (*si ja tinguéssiu accés a una plataforma, se us 
donaria directament accés a la nova plataforma o curs, i podríeu accedir amb les mateixes 
contrasenyes). 
 
Per a inscripcions posteriors a aquesta data o per a incorporar-se al curs una vegada iniciat 
el mateix, cal enviar un correu electrònic a: info@servicioscumlaude.com. Un cop rebut, es 
confirmarà la disponibilitat de plaça per realitzar el curs. 
 
El dijous 17 de novembre a les 19,00 hores, per la plataforma ZOOM, es realitzarà una sessió 
informativa sobre aquest curs, a la qual poden assistir les persones interessades, sense cap 
compromís. Enllaç de la sessió: 
https://us06web.zoom.us/j/86798570509?pwd=S2dtN3RicFg0aUNWMWN1bk5RYUVLQT09 
ID de reunió: 867 9857 0509 
Codi d’ accés: 022680 
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PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ  
en els CURSOS CUM LAUDE 

 
El període d’inscripció dels cursos ja està obert i finalitzarà d’acord amb 
les indicacions específiques que per cada curs conté la seva publicitat 
(veure informació del curs concret).  
 
Procediment d’inscripció: 
 
1) Emplenar la fitxa d’alumne amb totes les dades requerides.- La podeu trobar al 

nostre web: 
 
 

https://www.servicioscumlaude.com/fitxa-inscripcio-al-curs/?lang=ca 
 
 
 

2) Pagament.- Tant si heu designat com a mitjà de pagament la transferència com 
l’ingrés en compte, fer el pagament al número de compte següent: 
 

Servicios Integrales Cum Laude, SL 
CIF: B-66736448 

 

IBAN: ES47 0081 0310 3500 0179 5785 
 
 

3) Enviament de documentació: 
 
La inscripció en el curs no es produirà fins que envieu el justificant del pagament i la 
documentació acreditativa dels descomptes gaudits en la tarifa, encara que hagueu enviat la fitxa 
d’alumne a través de la pàgina web (Intenteu fer els dos passos el mateix dia). Si teniu problemes per 
emplenar la fitxa a través de la web, podeu sol·licitar-la al correu electrònic:  

 
info@servicioscumlaude.com 

 
 
 
Comprovada la documentació, se us confirmarà al correu electrònic designat la vostra inscripció 
en el curs a la finalització del període d’inscripcions. Si no rebeu la confirmació, cal que us poseu 
en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic següent, indicant el vostre nom i cognoms, 
el curs inscrit i un número de telèfon de contacte: 

 
     info@servicioscumlaude.com 
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A partir del dia 25 de novembre de 2022 se us facilitaran les claus d’accés a la plataforma del curs al 
correu assenyalat a tal efecte a la fitxa d’inscripció (si ja tinguéssiu accés a una plataforma, se us 
donaria directament accés a la nova plataforma o curs, i podríeu accedir amb les mateixes 
contrasenyes). 
 
S’haurà d’enviar justificant del pagament del segon termini al correu:  
info@servicioscumlaude.com. 
 
 
(MOLT IMPORTANT: en funció de la configuració del vostre correu electrònic, el correu amb les 
claus d’accés als cursos pot anar a parar al correu brossa / SPAM. En cas de no rebre el correu, 
comproveu que no estigui allà i si no envieu un correu a: info@servicioscumlaude.com) 
 
 
Per a obtenir més informació, per sol·licitar informació d’altres cursos, o per resoldre qualsevol 
dubte cal enviar un correu electrònic a: 
 

info@servicioscumlaude.com 
 

Telèfon: 93.128.87.36 / 692.227.113  
 

Horari d’atenció telefònica: Dilluns a dijous, de 16 a 20 hores 
 

(Atenció presencial amb cita prèvia) 
 

NOTA IMPORTANT: Degut a les característiques dels cursos oferts, Servicios Integrales CUM 
LAUDE, SL, no retornarà les quanties abonades en concepte d’inscripció en els seus cursos, 
llevat que es produeixi l’anul·lació d’un curs per manca del nombre d’alumnes mínim per poder 
iniciar-lo (en aquest últim cas, es retornaria la totalitat de les quantitats abonades pels 
alumnes). 
Cap causa imputable a l’alumne donarà dret a la devolució de les quantitats abonades una 
vegada s’hagi iniciat el curs presencial o s’hagi tingut accés als cursos on line, o a la corresponent 
plataforma on es pengin els materials de suport dels cursos presencials. Si no es dóna cap de les 
circumstàncies anteriors, CUM LAUDE podrà autoritzar la devolució descomptant unes 
despeses de gestió de 50 euros. 
Les classes presencials es realitzaran d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i/o 
educatives. En el cas que aquestes classes presencials s’hagin de suspendre per indicació de les 
autoritats sanitàries i/o educatives, les sessions pendents del curs es realitzarien mitjançant la 
plataforma ZOOM en la forma determinada per CUM LAUDE i, en tot cas, desenvolupant els 
mateixos continguts que estiguessin programats de forma presencial. No es permetran en cap 
cas canvis de grup entre grups de classes presencials ni entre un grup zoom i un grup presencial. 
Es pot sol·licitar un canvi de classe puntual per motius excepcionals d’un grup presencial a un 
grup zoom, i entre dos grups zoom. 
Les classes virtuals-presencials que es realitzin mitjançant la plataforma ZOOM es podran seguir 
per alumnes de diferents grups de preparació d’oposicions, en funció de la matèria impartida. 

 

 
 


