NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE FORMACIÓ
DE DINAMITZADORS/ES D’ESPORT A L’ESCOLA - 2012 (BLOC ESPECÍFIC CIATE)
1. El procés d’inscripció consta de dues fases:
• La primera fase de Preinscripció, que s’ha de tramitar a través del centre (a càrrec del
coordinador/a del PCEE), i que caldrà fer entre el dilluns 16 d’abril i el divendres 4 de
maig de 2012.
• La segona fase d’Inscripció, que l’ha de fer cadascuna de les famílies dels alumnes, es
realitzarà del 8 al 22 de maig de 2012
2. La preinscripció de centre (fase 1) es realitzarà mitjançant l’enllaç següent:
www.jodic.cat/ciate2012/preinscripcio. Per poder accedir al formulari, el coordinador/a
haurà d’introduir l’usuari i el password facilitats en el missatge de correu electrònic que se li
enviarà amb la informació dels cursos.
3. Cada centre educatiu podrà inscriure un màxim de 2 alumnes titulars i fins a 4 alumnes més
en qualitat de suplents.
4. En el procés de preinscripció de centre (fase 1), el coordinador/a haurà de complimentar
algunes de les seves dades personals, així com les dades dels alumnes que indiquem a
continuació: nom, cognoms, DNI, data de naixement, quan i on ha realitzat el Bloc Comú del
CIATE, i si l’alumne utilitzarà transport o no (amb un cost de 40€ anada i tornada).
5. Durant la fase 1, el coordinador/a podrà accedir a les dades introduïdes per completar les
dades de nous titulars i de suplents o bé, per modificar-les tantes vegades com sigui
necessari.
6. Un cop finalitzada la fase 1 (divendres 4 de maig), el formulari quedarà bloquejat i ja no s’hi
podrà accedir. A partir d’aquest moment ja no s’acceptarà cap més alta.
7. La fase d’inscripció de les famílies (fase 2) es produirà entre el 8 i el 22 de maig de 2012
8. La
inscripció
de
les
famílies
es
realitzarà
a
l’enllaç
següent:
www.jodic.cat/ciate2012/inscripcio . Per poder accedir al formulari, la família haurà
d’introduir com a usuari el DNI de l’alumne, i com a password la data de naixement en
format ddmmaaaa.
9. Previ a complimentar el formulari d’aquesta fase 2, la família haurà de fer un ingrés o
transferència bancària al número de compte de La Caixa 2100 – 3433 – 19 – 2200158794
corresponent al pagament dels 160€ del curs. En cas de contractar el servei de transport,
caldrà abonar la quantitat de 200€, corresponent a la suma de la inscripció al curs (160€) i
el transport (40€). Durant la complimentació del formulari de la fase 2 caldrà adjuntar el
resguard del pagament.
10. En la fase 2 es sol·licitaran varies dades personals de l’alumne/a, i diversos documents
relacionats amb la inscripció, que s’hauran d’escanejar i adjuntar. La documentació
demanada és la següent:
• Sol·licitud d’Inscripció i Autorització paterna signada
• Un document word que contingui les dues cares del DNI
• La targeta Cat Salut escanejada
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1 fotografia mida carnet
Resguard del pagament (en cas de transferència o ingrés bancari)

11. No s’acceptarà cap inscripció al curs si no es disposa de tota la documentació de l’alumne/a
perfectament complimentada.
12. Durant la fase d’inscripció de les famílies (fase 2), la família només podrà accedir una vegada
al formulari i complimentar tot allò que sigui necessari. El sistema no permetrà validar el
formulari si no estan introduïdes totes les dades i documents i, un cop validat, no es
permetrà tornar a accedir per a fer rectificacions.
13. Completar correctament la fase 2 serà obligatori per considerar que l’alumne/a està
correctament inscrit/a. En cas contrari, es considerarà anul·lada la inscripció inicial del
coordinador/a (fase 1).
14. Es posen a disposició dels Centres Educatius de Secundària adscrits al PCEE, un total de 1.000
places pel Curs de Dinamitzadors/es del PCEE TARRAGONA 2012, 500 places per cada torn,
reservant-se l’organització el dret d’anular un o els dos torns, en cas que no s’arribi al mínim
d’alumnes inscrits per poder realitzar el curs de formació en les condicions adequades.
15. Els dos torns seran en règim intern, amb allotjament i pensió complerta al Complex Educatiu
de Tarragona, sense que els alumnes estiguin autoritzats a fer sortides, a no ser per causes
excepcionals justificades. Les dates són les següents:
• 1r torn: del dilluns 25 de juny al divendres 29 de juny de 2012.
• 2n torn: del dilluns 2 de juliol al divendres 6 de juliol de 2012.
16. El dilluns 7 de maig a partir de les 18:00h es publicaran els llistats provisionals dels alumnes
admesos al curs per a cadascun dels torns, a la pàgina web www.jodic.cat, en els quals ja
figuraran els suplents que tenen plaça.
17. El criteri que s’utilitzarà per escollir els suplents és la ràtio corresponent a cada Centre, en
funció dels alumnes matriculats i la puntuació obtinguda en el sistema públic d’indicadors de
qualitat d’esport escolar català 2011. En el cas de centres que s’han incorporat al PCEE en el
curs 2011-2012, tindran plaça assegurada els suplents que hagi inscrit el coordinador/a, fins a
un màxim de 4.
18. El dimecres 23 de maig a partir de les 18:00h, es publicarà el llistat definitiu de l’alumnat
pel 1r i 2n torn del Curs de Dinamitzadors/es del PCEE TARRAGONA 2012 a la pàgina web
www.jodic.cat.
19. L’assistència als cursos, un cop inscrit i acceptada la seva inscripció, és obligatòria. En cas
de baixa justificada (malaltia o causa de força major), caldrà notificar-la en qualsevol
moment (encara que sigui a última hora) enviant un missatge de correu electrònic a
formacio@jodic.cat, o bé trucant al telèfon 663164608. Posteriorment, caldrà enviar per
correu electrònic el justificant corresponent (certificat mèdic o altre). La organització
estudiarà la possibilitat de retornar els diners de la inscripció en funció de la data de
comunicació de la baixa i del motiu.
20. Les inscripcions als cursos s'han d'efectuar d’acord amb els criteris que s’estableixen en
aquestes normes i les instruccions puntuals dins del formulari electrònic.

21. Podeu trobar en el següent enllaç tota la documentació tipus necessària per a la inscripció
http://www.jodic.cat/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=57&Itemid=118
22. Totes les dades facilitades són emmagatzemades en un fitxer xifrat propietat de l’Associació
de Joves Dirigents Catalans a la seva seu del carrer Villarroel 251, 1r 1a, de Barcelona.

