INFORMACIÓ
GENERAL
Inscripcions
A la web www.cofb.org i www.agorasanitaria.com
per estricte ordre d’entrada en el termini d’inscripció estipulat per a cada curs.

Matrícula
• La matrícula només es considerarà efectiva un cop abonat l’import.

Departament de Formació
i Desenvolupament Professional
Horari
De 9 a 18 hores, de dilluns a dijous
De 8:30 a 14:30 hores, els divendres

• No hi ha reserva de places per telèfon.

Dades de contacte

• Un cop formalitzada la matrícula, el Col·legi només tornarà els diners
fins a una setmana abans de la data d’inici. Passat aquest termini
ja no serà possible fer la devolució o guardar els diners per a un altre curs.
Valorarem casos excepcionals.

Telèfon: 93 244 07 10 Ext. 2
Adreça-e: formacio@cofb.cat

• En el cas de les inscripcions als cursos d’Àgora Sanitària,

un cop començat el curs, l’organització no tornarà l’import abonat.
Si la persona inscrita no pot acabar el programa i el vol continuar
en una nova edició, pot fer-ho abonant 30€ en concepte
de despeses de gestió.
• En cas de no haver-hi un nombre mínim d’inscrits a un curs,
el Col·legi es reserva el dret a suspendre’l.

Programa

Notes
• Per obtenir el diploma d’assistència és imprescindible assistir
com a mínim al 80% de les sessions, excepte en els casos
en què hi ha una exigència del 100%.
• En els cursos online els requisits per obtenir el diploma
estan especificats en cada un d’ells.
• El Col·legi farà tot el possible perquè aquest calendari d’activitats
es dugui a terme d’acord amb les previsions.
• Qualsevol canvi s’anunciarà a la web www.cofb.org.

Bonificable

• Per consultar el programa detallat de cada curs
entreu a la web www.cofb.org
• Per consultar l’oferta formativa d’Àgora
entreu a www.agorasanitaria.com

• Les empreses tenen l’oportunitat d’aprofitar el crèdit formatiu per invertir
en la formació dels seus treballadors, que s’obté de les quotes que paguen
a la seguretat social en concepte de formació professional.
• El Col·legi tramitarà la gestió a les empreses que inscriguin participants
en els cursos assenyalats com a bonificable, si ho demanen expressament.
• Per a més informació www.cofb.org > Activitats > Bonificació de cursos

