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CURS SOBRE LA REESTRUCTURACIÓ
EMPRESARIAL A LA REFORMA CONCURSAL
I ELS NOUS REPTES PROFESSIONALS
PRESENTACIÓ

Aquest curs està destinat a l’advocacia i d’altres professionals del sector jurídic i econòmic que
volen rebre coneixements sobre el text del Projecte de Llei de reforma del text refós de la LLEI
CONCURSAL, aprovat pel Govern el passat 21 de desembre, on l’objectiu d’efectuar la
transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència.
Es tracta d'un text adreçat a garantir que les empreses viables que estiguin en dificultats
financeres tinguin accés a un procediment efectiu de reestructuració preventiva que els permeti
continuar la seva activitat. A més, un dels aspectes nous de la norma són els plans de
reestructuració, que substitueixen els actuals acords de refinançament. En aquest sentit, cal
subratllar que precisament aquests plans de reestructuració són un dels elements centrals de la
Directiva d'insolvència i de la reforma de la Llei Concursal i haurien de servir per facilitar que les
empreses deutores viables disposin d'un instrument eficaç per evitar-ne la insolvència o sortirne.
Aquest curs té per objectiu capacitar a les persones com a reestructuradors/es, per assessorar i
gestionar procediments concursals el context del nou Text Refós de la Llei Concursal.

Objectius:
Oferir una formació dissenyada per treballar els conceptes, els continguts i els procediments,
sota una metodologia basada en la unió de la teoria i la pràctica, que permetrà als i les
professionals aprendre amb les màximes garanties en matèria de dret concursal, fent una
especial atenció a:
-Fer una anàlisi integral i pràctica de la figura de persona experta en reestructuracions
-Aportar eines i habilitats per desenvolupar la tasca dins del marc jurídic concursal
-Dotar de les nocions de comptabilitat i piràmide normativa comptable
-Analitzar els aspectes operatius laborals i fiscals a la reestructuració i viabilitat
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Mòduls:
-Mòdul 1: Marc jurídic concursal. Reestructuració preconcursal d’empreses, estats
d’insolvència i declaració de concurs.............................................................................. 20 hores
-Mòdul 2: Marc Legal de comptabilitat i piràmide normativa
comptable.................................................................................................................... 5 hores
-Mòdul 3: La figura de la persona experta en
reestructuracions.......................................................................................................... 6 hores
-Mòdul 4: La figura de la persona experta en reestructuracions: Avaluació i elaboració del Pla
de reestructuració............................................................................................................ 14 hores
-Mòdul 5: Aspectes operatius laborals a la reestructuració i viabilitat......................... 6 hores
-Mòdul 6: Aspectes fiscals a la reestructuració............................................................. 4 hores
-Cloenda: Taller pràctic, ponència magistral i entrega de diplomes.............................. 5 hores

Modalitat:
De les 60 hores de durada, aquest curs ofereix EN LÍNIA (en directe i/o diferit), 55 hores docents
mitjançant:
•

Sessions videoconferència (plataforma digital ZOOM): Habitualment se celebraran els
dies, Dilluns i Dimecres, en horari de 15:00 a les 17:00 hores. Totes les sessions seran
enregistrades i estaran a disposició de l’alumnat que ho vulgui visionar en Diferit
l’endemà de la seva emissió en directe, a excepció de la darrera sessió del curs que serà
únicament en format PRESENCIAL.

•

Sessions plataforma Moodle: Per a la realització de tasques pràctiques encomanades
pel professorat que ho requereixi. Així com per a localitzar els vídeos de les sessions
en diferit i els materials didàctics facilitats per l’equip docent.

L’alumnat rebrà el suport d’un equip de personal expert per a resoldre dubtes i compartir les
primeres experiències en aquesta matèria.
Les 5 hores restants, que pertanyen a la darrera sessió del curs, s’oferiran només en format
PRESENCIAL, per a portar a terme un taller pràctic d’habilitats comunicatives per les persones
expertes en reestructuració, així com una classe magistral, i l’entrega de diplomes.
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EQUIP COORDINADOR

MARTÍ BATLLORI:
Llicenciat en dret (1996). Col·legiat als Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de Barcelona, Girona i
Madrid. Advocat especialitzat en dret mercantil i concursal.
Membre de la Comissió de Normativa de el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona-Consell de
l'Advocacia Catalana.
Professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona.
Professor al Màster en Dret Concursal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 20202021.
Ha estat conferenciant i professor en múltiples sessions i cursos organitzats per col·legis de
l’advocacia, d'economistes i altres institucions, en temes relacionats amb el dret concursal,
segona oportunitat o el dret a l'habitatge.
MANEL CANYAMERES:
Advocat i mediador. Màster Europeu en Mediació per l'IU Kurt Bösch (Suïssa) 2000 i Màster Skills
Mediator Training, Centre per Effective Dispute Resolution, 2012. Soci de CADE CONSULTORS i
d'ALTER, Serveis Integrals de Mediació. Especialitzat en conflictes de l’empresa familiar.
Professor al Màster de mediació d'IL3-Universitat de Barcelona, del Col·legi d'Advocats de
Barcelona, i Postgrau a Idec-Univesitat Pompeu Fabra i HEIG-GPM (Suïssa).
MIQUEL ÀNGEL SALAZAR:
Economista, Advocat i auditor de comptes. Treballa com a consultor empresarial en àrees
comptables, fiscals, laborals, mercantils i estratègiques des del 1.994, amb despatx professional
propi.
Actua com a pèrit comptable als jutjats des de l'any 2000, desenvolupant dictàmens pericials
econòmics en valoracions empresarials i patrimonials.
Soci d'auditoria des del 2001, duent a terme la planificació, el desenvolupament i el control
d'execució del treball.
ANTONI VIDAL:
Advocat, mediador, amb estudis de psicologia clínica a la Facultat de Medicina. Codirector del
Curs de Mediació del CICAC (Consell de l’Advocacia Catalana) i del Grau de Mediació d’Andorra
i docent en diferents màsters i cursos (CICAC, ICAB, Universitat Pompeu Fabra, Universitat
d’Andorra, Màster del Col·legi de Llicenciats, entre d’altres). Exerceix i compagina la professió
d’advocat i mediador. És membre i soci de Logos Media i fundador d’Alter. Ha publicat diversos
treballs en diferents revistes i és autor i coautor de diferents llibres dins el camp de la mediació,
principalment d’àmbit civil i mercantil.
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Equip docent:
Professionals de la mediació, l’advocacia, economistes i la judicatura

DURADA I HORARIS

DURADA DEL CURS:
Del dilluns, 19 d’abril al dilluns, 14 de juliol de 2022
HORARIS habituals DE LES VIDEOCONFERÈNCIES:
De les 15:00h, fins a les 17:00 hores.
*A excepció de les sessions número: 9, 10, 18, 19 i 25

PROGRAMA FORMATIU

MÒDUL I. MARC JURÍDIC CONCURSAL. REESTRUCTURACIÓ PRECONCURSAL
D’EMPRESES, ESTATS D’INSOLVÈNCIA I DECLARACIÓ DE CONCURS (20h)
Sessió 1
Videoconferència
Dimarts, 19 d’abril de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
I.

Inauguració del curs.

A càrrec de:
- l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer
President del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA i Degà de l’ICA FIGUERES
- l’Excm. Sr. Jesús Sánchez
Conseller del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA i Degà de l’ICA BARCELONA
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- Sr. Martí Batllori
Advocat i membre de la comissió normativa ICAB-CICAC
- Sr. Miquel Àngel Salazar
Advocat i Economista
II.

Primera sessió del curs

1. Introducció al dret concursal (norma actual i projecte de Llei).
2. Conceptes d’insolvència: probable, actual i imminent.
Docència a càrrec de l’Excm. Sr José Mª Fernández Seijo
Magistrat de la Secció quinzena de l'Audiència Provincial de Barcelona

Sessió 2
Videoconferència
Dimecres, 20 d’abril de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

3. Alternatives i pressupostos preconcursals:
-

Comunicació d’obertura de negociacions
Plans de reestructuració

Docència a càrrec de la Sra. Isabel Giménez
Magistrada substituta jutjats mercantils

Sessió 3
Videoconferència
Dilluns, 25 d’abril de 2022
Horari: De les 17.30 a les 19.30 hores

4. Òrgans dels procediments d’insolvència
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Docència a càrrec del Sr. Manuel Ruiz de Lara

Sessió 4
Videoconferència
Dimecres, 27 d’abril de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

5. Declaració del concurs de creditors
Docència a càrrec de la Sra. Isabel Giménez

Sessió 5
Videoconferència
Dilluns, 02 de maig de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

6. Concurs abreujat, ordinari o sense massa
Docència a càrrec de l’Exm. Sr. Eduard Enrech
Jutge degà de Lleida i Magistrat titular del jutjat Mercantil de Lleida

Sessió 6
Videoconferència
Dimecres, 04 de maig de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

7. Solucions al concurs: Convenis o liquidació
Docència a càrrec de la Sra. Laura Izaguirre. Responsable d’Ordenació Industrial de SPRI
(Govern Basc) i del Sr. Jordi Carbonell, sotsdirector Inversió Industrial de la Generalitat de
Catalunya.

Sessió 7
Videoconferència
Dilluns, 09 de maig de 2022
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Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

8. Principals actuacions de l’administrador concursal
9. Informes de l’administrador concursal
Docència a càrrec de la Sra. Isabel Giménez

Sessió 8
Videoconferència
Dimecres, 11 de maig de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

10. Procediment de venda d’unitats productives
Docència a càrrec de la Sra. Yolanda Ríos López
Magistrada Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona

Sessió 9
Dilluns, 16 de maig de 2022
Horari: De les 15:00 a les 19:00 hores

11. Procediment especial per a micropimes i sistema de formularis
Docència a càrrec del Sr. José Vela
Lletrat Administració de Justícia. Jutjat Mercantil 7 de Madrid

MÒDUL II. MARC LEGAL DE COMPTABILITAT I PIRÀMIDE NORMATIVA COMPTABLE
(5h)
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Sessió 10
Dimecres, 18 de maig de 2022
Horari: De les 15:00 a les 18:00 hores

1. Introducció al Plan General Comptable
2. Anàlisi i comprensió dels Estats Financers de l’empresa
Docència a càrrec del Sr. Agustí Mañosa
Economista-Auditor

Sessió 11
Dilluns, 23 de maig de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

1. Situacions de desequilibri patrimonial
2. Comptabilitat en el procés concursal
Docència a càrrec del Sr. Agustí Mañosa
Economista-Auditor

MÒDUL III. LA FIGURA DE LA PERSONA EXPERTA EN REESTRUCTURACIONS (6h)

Sessió 12
Videoconferència
Dimecres, 25 de maig de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

1. Requisits, nomenament i estatut de la persona experta
2. Contingut, homologació i aspectes processals del Pla de Reestructuració

Docència a càrrec del Sr. Santiago Aragonés
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Jutge Jutjat Mercantil de Girona

Sessió 13
Videoconferència
Dilluns, 30 de maig de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

3. Procediment de continuació en el pla especial de micropimes
Docència a càrrec del Sr. Santiago Aragonés
Jutge Mercantil de Girona

Sessió 14
Videoconferència
Dimecres, 01 de juny de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

4. Eines de mediació en la reestructuració
Docència a càrrec del Sr. Manel Canyameres
Advocat i Mediador

MÒDUL IV. LA FIGURA DE LA PERSONA EXPERTA EN REESTRUCTURACIONS:
AVALUACIÓ I ELABORACIÓ DEL PLA DE REESTRUCTURACIÓ (14h)

Sessió 15
Videoconferència
Dimecres, 08 de juny de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

1. Anàlisi i comprensió de l’activitat, del sector i de l’empresa
2. Pla estratègic
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Docència a càrrec del Sr. Raúl Lorente
Economista especialitzat en matèria concursal

Sessió 16
Videoconferència
Dilluns, 13 de juny de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

3. Anàlisi econòmic-financer i detecció dels estats d’insolvència

Docència a càrrec del Sr. Raúl Lorente
Economista especialitzat en matèria concursal

Sessió 17
Videoconferència
Dimecres, 15 de juny de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

4. Estructura de finançament de l’activitat i de l’empresa

Docència a càrrec del Sr. Francisco López
Advocat

Sessió 18
Videoconferència i Plataforma Formativa
Dilluns, 20 de juny de 2022
Horari: De les 15:00 a les 19:00 hores

5. Elaboració del Pla de Viabilitat
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6. Elaboració del Pla de Refinançament

Docència a càrrec del Sr. Octavio Gracia
Economista i Advocat

Sessió 19
Videoconferència i Plataforma Formativa
Dimecres, 22 de juny de 2022
Horari: De les 15:00 a les 19:00 hores

7. Elaboració del Pla de Tresoreria
8. Valoració de PIMES i Unitats productives
Docència a càrrec del Sr. Octavio Gracia
Economista i Advocat

MÒDUL V. ASPECTES OPERATIUS LABORALS A LA REESTRUCTURACIÓ I LA VIABILITAT
(6h)

Sessió 20
Videoconferència
Dilluns, 27 de juny de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

1. Causes objectives
2. Concepte de grup empresarial a l’àmbit laboral
Docència a càrrec del Sr. Pedro Checa
Cap d’Inspecció de Treball de Barcelona

Sessió 21
Videoconferència
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Dimecres, 29 de juny de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

3. Gestió d’un ERTE
Docència a càrrec del Sr. Pedro Checa
Cap d’Inspecció de Treball de Barcelona

Sessió 22
Videoconferència
Dilluns, 04 de juliol de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

4. El FOGASA a les reestructuracions

Docència a càrrec del Sr. Abraham Cobo
Cap d'unitat i lletrat en cap del Departament Concursal del Fons de Garantia Salarial a Barcelona
(FOGASA)

MÒDUL VI. ASPECTES FISCALS A LA REESTRUCTURACIÓ (4h)

Sessió 23
Videoconferència
Dimecres, 06 de juliol de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

1. Fiscalitat de venda d’unitat productiva
2. Fiscalitat de quitances i dacions
Docència a càrrec del Sr. Jaime Rodríguez
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Advocat ICAB

Sessió 24
Videoconferència
Dilluns, 11 de juliol de 2022
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

1. Derivació de responsabilitat
Docència a càrrec del Sr. Jaime Rodríguez
Advocat ICAB

MÒDUL VII. CLOENDA DEL CURS (5h)

Sessió 25
PRESENCIAL a ICA-BARCELONA (C/Mallorca, 283)
Dijous, 14 de juliol de 2022
Horari: De les 15:00 a les 20:00 hores

De 15:00h a 18:00h

1. Taller pràctic d’habilitats comunicatives per a la persona experta en
reestructuracions
Docència a càrrec del Sr. Antoni Vidal
Advocat i Mediador
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Docència a càrrec del Sr. Manel Canyameres
Advocat i Mediador
De 18:30h a 19:30h

2. Conferència Magistral
Docència a càrrec de l’Excm. Sr. Ignacio Sancho Gargallo.
Magistrat del Tribunal Suprem
De 19:30h a 20:00h

3. Cloenda i Entrega de Diplomes
- l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer
President del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA i Degà de l’ICA FIGUERES
-l’Excma. Sra. Marta Martínez
Presidenta Comissió de Mediació del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA i Degana de l’ICA
TORTOSA
-l’Il·lma. Sra. Yvonne Pavia
Diputada de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

DATES I PREUS

PERSONES COL·LEGIADES:

A- CURS COMPLERT
60 hores: 25 sessions
Del 19 d’abril de 2022, al 14 de juliol de 2022.
Preu.............................................................................................................................. 560 €
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B- CURS JURÍDIC
- MÒDUL 1: MARC JURÍDIC CONCURSAL. REESTRUCTURACIÓ PRECONCURSAL D’EMPRESES,
ESTATS D’INSOLVÈNCIA I DECLARACIÓ DE CONCURS
20 hores: 9 sessions videoconferència
Del 19 d’abril al 16 de maig de 2022
Sessions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
Preu.............................................................................................................................. 220 €

C- CURS ECONÒMIC
- MÒDUL 2 : MARC LEGAL DE COMPTABILITAT I PIRÀMIDE NORMATIVA COMPTABLE
- MÒDUL 3 : LA FIGURA DE LA PERSONA EXPERTA EN REESTRUCTURACIONS
- MÒDUL 4 : LA FIGURA DE LA PERSONA EXPERTA EN REESTRUCTURACIONS: AVALUACIÓ I
ELABORACIÓ DEL PLA DE REESTRUCTURACIÓ
- MÒDUL 5 : ASPECTES OPERATIUS LABORALS A LA REESTRUCTURACIÓ I LA VIABILITAT
- MÒDUL 6 : ASPECTES FISCALS A LA REESTRUCTURACIÓ
40 hores: 15 sessions videoconferència + 1 presencial
Del 18 de maig al 14 de juliol de 2022
Sessions: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25
Preu.............................................................................................................................. 420 €

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció.
El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa. El
nombre mínim d’inscripcions per a la realització d’aquest curs són 15.

PERSONES NO COL·LEGIADES:

A- CURS COMPLERT
60 hores: 25 sessions
Del 19 d’abril de 2022, al 14 de juliol de 2022
Preu.............................................................................................................................. 760 €

B- CURS JURÍDIC
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- MÒDUL 1: MARC JURÍDIC CONCURSAL. REESTRUCTURACIÓ PRECONCURSAL D’EMPRESES,
ESTATS D’INSOLVÈNCIA I DECLARACIÓ DE CONCURS
20 hores: 9 sessions videoconferència
Del 19 d’abril al 16 de maig de 2022
Sessions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
Preu.............................................................................................................................. 420 €

C- CURS ECONÒMIC
- MÒDUL 2 : MARC LEGAL DE COMPTABILITAT I PIRÀMIDE NORMATIVA COMPTABLE
- MÒDUL 3 : LA FIGURA DE LA PERSONA EXPERTA EN REESTRUCTURACIONS
- MÒDUL 4 : LA FIGURA DE LA PERSONA EXPERTA EN REESTRUCTURACIONS: AVALUACIÓ I
ELABORACIÓ DEL PLA DE REESTRUCTURACIÓ
- MÒDUL 5 : ASPECTES OPERATIUS LABORALS A LA REESTRUCTURACIÓ I LA VIABILITAT
- MÒDUL 6 : ASPECTES FISCALS A LA REESTRUCTURACIÓ
40 hores: 15 sessions videoconferència + 1 presencial
Del 18 de maig al 14 de juliol de 2022
Sessions: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25
Preu.............................................................................................................................. 620 €
Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció.
El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa. El
nombre mínim d’inscripcions per a la realització d’aquest curs són 15.

METODOLOGIA

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge i avaluació de tots els seus
continguts, està basada en el model de formació contínua, activa i en línia, on l’alumnat tindrà
un paper fonamental en el seu propi procés d’aprenentatge, mitjançant la realització de
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diferents activitats per promoure la participació i la implicació, planificades en aquest programa
formatiu, que són:

• 100% Visualització: És obligatòria la visualització íntegra, de la totalitat de les sessions
on l’alumnat s’ha matriculat. Es controlarà el seguiment, tant en directe, com en diferit.

Per computar assistència en les sessions en DIRECTE, heu d’indicar el vostre nom i
cognoms sencer, i mantenir la càmera activada durant tot el transcurs de la sessió
virtual.

Sempre que sigui possible, es recomana el sistema de videoconferència en DIRECTE per
poder interactuar, tant amb el professorat, com amb la resta de companyes i companys.
• Assistència a la sessió PRESENCIAL de cloenda del curs: 14 de juliol de 2022, de les
15:00h a les 20:00 hores (Barcelona)
• Realització d’activitats pràctiques proposades i lectura dels materials penjats a la
plataforma formativa del CICAC.
L’alumnat té a la seva disposició la Plataforma de Formativa del Consell de l’Advocacia
Catalana, on al final de cada sessió, es pujaran totes les sessions gravades (teoria i
pràctica), juntament amb els materials.
Sistema d'avaluació contínua:
•
•
•

Visualització de totes les sessions (ja sigui en Directe, com en Diferit: Control periòdic).
Sessions Videoconferència: Es valorarà molt positivament la participació en directe.
Sessions pràctiques en la plataforma MOODLE: Es controlarà la participació i la
realització de les activitats proposades per l’equip docent a l’aula virtual.

CERTIFICAT

El certificat acreditatiu de la realització del curs serà expedit pel Consell de l’Advocacia
Catalana a l’alumnat que aconsegueixi superar el curs de manera satisfactòria, superant les
següents activitats:

Consell de l'Advocacia Catalana. Roger de Llúria, nº 113, 3r. 08037 Barcelona. www.cicac.cat

Butlletí de Formació

Actualitzat 08/06/2022

•

•
•

Acreditació del seguiment íntegre del curs en format Videoconferència: És
imprescindible connectar-se a la plataforma formativa del CICAC, amb les claus
d’accés personals que cada alumne hagi creat prèviament. No s’admeten
visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
Participació activa en les activitats pràctiques que l’equip ponent proposi
Assistència a la darrera sessió del curs en format PRESENCIAL: 14 de juliol de 2022,
de les 15:00h a les 20:00 hores (Barcelona)

Així com que hagin pagat íntegrament el preu total del curs.
L’alumnat que segueixi les sessions per videoconferència, però no realitzi les activitats
pràctiques proposades per l’equip docent, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO
HABILITA per a la intervenció.

INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT

En primer lloc, heu de formalitzar la vostra inscripció al curs accedint a la pàgina web del CICAC
(www.cicac.cat), en la que es troba la nostra Plataforma Formativa (pestanya Formació → Accés
a la Plataforma Formativa).
Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per
accedir a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i trobareu les indicacions per poder
registrar-vos.
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de:
a) Pagar amb targeta bancària (TPV), o bé
b) Realitzar una transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: ES45 –
3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.
Una vegada realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de pagament
mitjançant correu electrònic a formacio@cicac.cat, a fi de poder confirmar la vostra
sol·licitud d’inscripció.
Què és el sistema VÍDEO STREAMING (DIFERIT)
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El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la documentació en diferit
accedint a la nostra Plataforma Formativa amb les claus personals tantes vegades com sigui
convenient, durant 3 mesos a partir de la data del directe.

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (DIRECTE)

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe haurà d’accedir mitjançant la plataforma digital
ZOOM a través d’un link que rebrà per correu electrònic (no s’ha descarregar cap tipus de
programes o aplicacions), o bé accedint directament des de la plataforma MOODLE.
IMPORTANT!! Per computar assistència heu d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual
de ZOOM, així com mantenir la càmera activada durant la sessió.
Es recomana el sistema de videoconferència en DIRECTE per tenir la possibilitat de poder
interactuar en directe amb el professorat.
Manual d’instruccions per connectar-se en directe

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Que, de conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei Orgànica 1/1982, que
regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que accedeixi en directe AUTORITZA de forma
expressa, informada, lliure i gratuïta la captació de la meva imatge i la publicació posterior per
part del Consell de l’Advocacia Catalana en la web, els mitjans socials i altres mitjans de
comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a que aquestes dades són tractades pel
Consell amb la finalitat de retransmetre o publicar aquesta conferència, així com la meva imatge
en els seus propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la meva imatge serà accessible
a totes les persones que accedeixin als mitjans en què es publiquin.
Aquestes dades es conservaran fins que no manifesti el contrari i puc, en qualsevol cas, revocar
aquest consentiment, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del
tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de
fer a la seu del Consell. Així mateix, també puc presentar una reclamació davant l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, si així ho considero, o posar-me en contacte amb el delegat
d'aquesta entitat en el correu cicac@cicac.cat.
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