
INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

• Per a prendre part en un curset, heu de ser empleat/ada públic/ca amb 
vinculació laboral amb la universitat, l’administració de les diferents 
conselleries, l’administració local o l’administració general de l’estat 
(funcionari de carrera, interí, personal laboral, personal estatutari) i haver-
vos matriculat dins el termini establit:

• A través de la pàgina: http://www.escolasindical.org, seguint-ne 
les instruccions.
• Mitjançant l’enviament, per fax o per correu electrònic, d’una 
còpia d’una nòmina recent perquè puguem comprovar la vinculació 
amb l’administració, en cas de no haver omplert l'apartat NRP 
(Número de Registre Personal) o no ser funcionari de carrera.

• Podeu triar fins a cinc cursos diferents.
• La notificació de l’admissió als cursos, la rebreu per correu electrònic. Heu 

d’estar atent/ta al correu brossa o no desitjat per si un cas.
• Teniu fins a quinze dies abans de l’inici del curs per a renunciar-hi.
• Els qui no assistiu al curs sense haver-hi renunciat prèviament, sereu 

penalitzats en la següent convocatòria.
• La informació estarà al dia en la nostra web. Hi publicarem les 

informacions sobre  la data d’inici de cada curs, així com tots els detalls 
que s’hi refereixen.

• Una vegada estiga acceptada la vostra matrícula, si encara no ho heu fet, 
heu d’inscriure-vos en l’Aula Virtual: 
http://www.escolasindical.org/aulavirtual2/login/index.php

• Passada una setmana de començat el curs, enviarem, a les persones que no 
hi hagen assistit o entrat, un avís per donar-los un termini per a fer-ho. Una 
vegada esgotat el termini, causaran baixa en el curs i les substituirem per 
les personen que estiguen en la llista d’espera per ordre de posició.
• Sols podreu participar, al mateix temps, en un curs presencial.
• Els qui hagen obtingut plaça en un curs, només seran admesos o 
admeses en cursos posteriors quan hi haja places vacants, una vegada 
col·locades, en un curs almenys, les persones que hagen sol·licitat 
participar en el pla de formació.
• Per a l’obtenció del certificat, haureu d’haver realitzat, almenys, el 
85% de l’activitat.

Criteris de prioritat selectiva:
− Ordre d’inscripció.
− Haver emplenant correctament la inscripció sense ometre cap 
informació obligatòria.
− Aportar la documentació requerida.
− No haver participat en cap altra acció formativa de l’oferta.
− També hi pot haver prioritats establides per a certs cursos 
específics en funció de l’administració a què es pertany.

Si estàs d'acord clica ací Si no estàs d'acord ves a la pàgina d'inici

http://www.escolasindical.org/
http://www.escolamelchorbotella.org/Afcap/dadesGet.php
http://www.intersindical.org/

