MANUAL D’INSTRUCCIONS PER ACCEDIR A
LA NOVA PLATAFORMA D’ESCOLA DE
PRÀCTICA JURÍDICA (EPJ) DE L’ICAT

MANUAL D’INSTRUCCIONS PER ACCEDIR A L’OFERTA FORMATIVA D’AQUESTA
PLATAFORMA
1.- Accedir al vostre compte mitjançant l’enllaç que trobareu a dalt a la
part dreta. Àrea privada

2.- Si ets col·legiat a l’ICAT, hauràs de triar l’opció Iniciar sessió. L’usuari i la
contrasenya són els mateixos que els de la Intranet de l’ICAT (Accés
Col·legiats).

3.- Si NO ets col·legiat a l’ICAT, hauràs de triar l’opció Registrar-se i omplir
tots els camps i acceptar la política de privacitat. Rebreu un correu
electrònic informant del vostre registre .
Si ja teniu compte en la nostra Plataforma però heu oblidat el Nom d’usuari
i/o Contrasenya:

-

Heu de clicar Heu oblidat la contrasenya?
Amb el número de DNI rebreu les claus d’accés al correu
electrònic que consti a la base de dades col·legial (si ets
col·legiat a l’ICAT) o a l’indicat quan s va tramitar l’alta (en el cas
de no ser col·legiat a l’ICAT).

4.- Una vegada heu accedit al Portal de Formació de l’ICAT heu de buscar
la sessió formativa que us interessi i accedir-hi.
-

A la part central trobareu l’oferta formativa vigent.
A l’esquerra de la pantalla trobareu un menú vertical amb les
diferents opcions que teniu per accedir a tota l’oferta formativa
de l’ICAT.

5.- Al menú principal podeu proposar un curs que us resulti d’interès. Per ferho haureu de seleccionar al menú principal: OFERTA FORMATIVA –
PROPOSAR NOU CURS.

6.- Un cop realitzat un curs, podreu verificar-lo i descarregar el Diploma
corresponent mitjançant l’opció VERIFICAR DIPLOMES. Només caldrà
introduir les dades que es requeriran.
* Pels cursos de menys de sis hores es proporcionarà un Certificat
d’assistència a aquells qui ho sol·licitin hàgiu assistit a un mínim
d’un 80% del curs.
* Pels cursos de més de sis hores es proporcionarà un Diploma
d’assistència amb aprofitament sempre que hàgiu assistit a un
mínim d’un 80% del curs.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS:
-

Un cop realitzat el curs, tindreu disponible a la vostra àrea privada
el vídeo de la conferència/jornada del curs en concret així com
una crònica i els materials/recursos que el ponent hagi fet servir (a
condició que el Col·legi tingui permís per difondre’ls).

-

Recomanem que en el cas de no rebre correus electrònics reviseu
les vostres carpetes d’SPAM i/o correu brossa.

Si teniu qualsevol altra incidència, no dubteu en posar-vos en contacte
amb
nosaltres
mitjançant
un
correu
electrònic
a
formacio@icatarragona.com o trucant al 977 212 360.

