CURS HABILITADOR PEL TORN D’OFICI JURISDICCIÓ DE MENORS

Circular de Formació #10/18

Curs habilitador pel
Torn d’ofici

Jurisdicció de
Menors 2018
ICA Mataró/ICA Granollers o
videostreaming/videoconferència

10 abril -15 juny
dimarts i dijous 15-17h

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN JURISDICCIÓ DE MENORS – EDICIÓ 2018
Habilitador pel Torn d’Ofici de Menors – Organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana
El Consell de l’Advocacia Catalana col·labora amb els Col·legis
d’Advocats de Mataró i Granollers per organitzar una nova edició
del Curs habilitador pel TO de la jurisdicció de MENORS 2018, que
començarà dimarts 10 dabril a les 15h a l’ICA Mataró, i serà
inaugurat pel president del CICAC, Sr. Julio J. Naveira Manteiga.

D’acord amb el què es detalla al PROGRAMA DEL CURS, les
sessions presencials es faran a les seus indicades els dimarts i dijous
de 15 a 17h i la prova final es farà el dia 15 de juny de 13 a 15h. Les
sessions pràctiques, encara pendents de programació, es faran del
10 de maig al 15 de juny.

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els
coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:
persones menors d’edat.
• Visualitzat la totalitat del curs en qualsevol dels tres
formats: presencial/videoconferència/ videostreaming
El curs té una durada total de 26 hores, distribuïdes en 9 sessions
• Assistit presencialment a 6 hores lectives de pràctiques al
teòriques (de dues hores cadascuna); més 2 ó 3 sessions pràctiques
Col·legi d’Advocats corresponent.
(de dues o tres hores cadascuna); més 2 hores de prova avaluadora.
• Superat la prova final obligatòria.
Aquest curs s’0fereix en format presencial a les seus assignades
(Mataró i Granollers, aquesta edició) i també per videoconferència Els alumnes que segueixin el curs exclusivament per la modalitat
en els Col·legis que així ho acordin, i per videostreaming (des del d’Internet (videostreaming) i no realitzin ni pràctiques ni prova, se’ls
vostre ordinador).
lliurarà un certificat d’inscripció que no habilita per a la intervenció.
Si ho seguiu per videostreaming, tingueu present que des del CICAC
es comprovarà la visualització completa dels vídeos abans d’iniciar
les sessions pràctiques.

INSCRIU-T’HI ARA, CLICA AQUÍ!
Preu: 130€ Col·legiats CICAC
150€ No col·legiats CICAC

