Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Sol·licitud de cursos de llengua catalana per a advocats i advocades (2017)
(Acord de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les institucions
representatives dels col·lectius professionals de l’àmbit jurídic per fomentar el coneixement i l’ús del
català, de 12 de maig de 2015)
Dades personals
Cognoms i nom

DNI

Col·legi
Adreça professional
Telèfon

Localitat

Codi postal

Adreça electrònica

Cursos
Nivell
B (B2)

C (C1)

Llenguatge jurídic

Condicions generals
Metodologia
Aquests cursos són per autoaprenentatge. Cada alumne tindrà un tutor (tècnic lingüístic del Departament de Justícia) que
s’encarregarà de fer el seguiment setmanal de les unitats didàctiques, corregir els exercicis que no siguin autocorrectius i resoldre
els dubtes. Les persones inscrites a aquest curs també podran assistir a les sessions presencials que es programaran un cop al
mes, d’acord amb les disponibilitats dels alumnes.
Certificació
Les persones que segueixin el curs regularment i compleixin els requisits establerts tindran dret a presentar-se a l’examen oficial
de català del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Inscripció
Per formalitzar la inscripció cal emplenar aquesta butlleta i enviar-la per correu electrònic a serveilinguistic@cicac.cat del 24 de
gener de 2017 al 3 de febrer de 2017 (o fins que hi hagi places disponibles). Les inscripcions es realitzaran per ordre
d’arribada. Per accedir al curs de llenguatge jurídic, cal fer arribar, juntament amb aquesta butlleta, una còpia del certificat que
acredita el nivell C.
Calendari

J-AJ01651A
A

Període d’inscripció: del 24 de gener de 2017 al 3 de febrer de 2017
Inici del curs: 20 de febrer de 2017
Finalització del curs i prova final: novembre de 2017
Data
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us
informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer temporal del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya de persones que participen en activitats de formació amb la finalitat de rebre la documentació del curs i
altres informacions complementàries sobre qüestions lingüístiques, mentre duri el curs.
Aquest fitxer no preveu cessions de dades, per tant, les vostres dades personals no seran cedides o comunicades a personal aliè
al responsable del fitxer, excepte en els casos previstos en l’article 11 de la LOPD.
L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia i podeu exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per qualsevol mitjà que deixi constància de l’enviament i recepció de la
sol·licitud, adjuntant una còpia d’un document identificatiu vàlid, dirigida a la seu del responsable: carrer de Pau Claris, 81, o bé
mitjançant una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça
protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat.

