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Iniciació a l’Aprenentatge Servei  
Curs bonificable (14069.01)                                                                                                                                                                                   3 de juliol de 2014 

 Docents de totes les etapes excepte d’Educació Infantil. 

Curs introductori a l'Aprenentatge Servei: fonamentació pedagògica, anàlisi d'experiències pràctiques 
i pautes metodològiques per al desenvolupament d'aquesta mena de projectes. 

Sra. Roser Batlle, llicenciada en Pedagogia. 

A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18, 4a planta, de Barcelona. 
 

Data:  3 de juliol de 2014 
Horari:  de 9.00 a 15.00h 
Modalitat:  presencial 
Durada: 6 hores 
 

  
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a 
la web de la FECC en l’apartat de Formació.  

- El període hàbil d’inscripció es clourà el 20 de juny (o quan ja no quedin places disponibles). 
Després d’aquesta data, s’admetran inscripcions si resten places disponibles (en les accions 
bonificables, el nombre màxim de participants és de 25). Les accions que no tinguin el nombre 
mínim d’inscripcions s’hauran de suspendre. 

- Tota notificació de baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs significarà la pèrdua d’un 
20% de l’import de la matrícula. La baixa posterior a la data d’inici del curs no donarà dret a la 
devolució de l’import de la matrícula. 

Preu 
- Per a persones d’entitats adherides a la FECC: 74€ per participant. 
- Per a persones d’entitats no adherides a la FECC:  93€ per participant.  

- Hi ha un 25% de descompte per als participants autònoms de les entitats adherides a la FECC. 

- Per a escoles adherides a la FECC, quan rebeu la factura (un cop iniciat el curs) us hi indicarem la 
forma de pagament (habitualment mitjançant REBUT DOMICILIAT al C/C de l’escola). 
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- Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la FECC, haureu 
de: 

1. Fer la inscripció a través del web 

2. Fer la transferència per l’import de l’activitat (amb les instruccions que rebreu per correu 
electrònic) 

3. Enviar el comprovant de la transferència a formacio@escolacristiana.org o per fax al n 
933426546 ( i portar-ho el dia de l’acció formativa) 

Un cop fet això, rebreu un correu de validació de la inscripció. 

 Documentació a lliurar el primer dia de l’acció formativa (MOLT IMPORTANT) 

- El full d’inscripció signat i segellat pel titular del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un cop us 
haguem confirmat la vostra inscripció anant a l’apartat Formació de la pàgina web, entrant a 
“cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada” i clicant al símbol (+). 

- El certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms). El model podeu obtenir-lo a 
“Informació i documentació” del web, entrant a “D. Gestió de la Formació” 

 Bonificacions de la matrícula 

- Per a aquesta acció formativa, les escoles que hagin subscrit el Conveni d’Agrupació promogut per 
la FECC podran gaudir de la bonificació corresponent a càrrec del seu crèdit de formació. 

- L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a les normes reguladores del subsistema de 
formació professional contínua i a les indicacions de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FTFE): 

- No podran ser objecte de bonificació: 

• les inscripcions realitzades fora de termini. 

• les inscripcions de participants que hagin causat baixa o no hagin assistit com a 
mínim a un 75% de les hores presencials (i al 75% de les hores a distàncies, si n’hi 
ha). 

• les inscripcions dels treballadors en règim especial de la Seguretat Social (els 
«autònoms»). 

• les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna 
quantitat. 

- L’acció formativa que sigui objecte de bonificació haurà de ser comunicada a la representació legal 
dels treballadors un mes abans d’iniciar-se. 

La FECC comunicarà a l’escola, per correu electrònic, l’import i el període per realitzar la bonificació. 
Aquesta comunicació es farà un cop hagi finalitzat el curs. 
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Més informació i inscripcions al web: www.escolacristiana.org 
 clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el nom d’usuari i el 

password. 
Si no ho esteu registrat caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu l’alta d’usuaris. Cal fer-ho des 
de la mateixa pàgina d’inici de la web (columna de l’esquerra, secció “Serveis bàsics”, clicar a l’apartat 
“Alta d’usuaris”. 
 

 clicar>Llistat de cursos:Apareixeran tots els cursos per data d’inscripció. 
 
 
 
 

Patrocinen: 


