Conferència: L’App EATAF-ORIENTA

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus,
ha organitzat una conferència sobre: l’app EATAF- ORIENTA
L’app EATAF-ORIENTA, elaborada en el marc del programa Compartim, de gestió del
coneixement, del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, té per objecte oferir
orientacions que promoguin les bones pràctiques quant a la distribució temporal de les
formes de coresponsabilitat familiar en situacions de ruptura amb conflicte, amb infants en
la franja 0-6 anys, i sensibilitzar el conjunt d’operadors jurídics (jutges, magistrats, fiscals,
advocats, pèrits, etc.) sobre les necessitats evolutives dels infants en aquesta franja d’edat.
Així doncs, aquesta app serveix per orientar en la presa de decisions, en un format
innovador i modern, tot fent ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
que caracteritzen la nostra societat moderna i que permeten la màxima difusió possible.
PROGRAMA

Dia: 7 de març de 2019.
Hora: 17:00 h.
Ponents:
• Sra. Mercè Cartié Julià, responsable de l’assessorament tècnic en l’àmbit de
família. Sub-direcció Gral. de Suport Judicial i Coordinació Tècnica.
•

Sra. Maite Ariste Castaño, tècnic EATAF dels Serveis Territorials de Tarragona.

•

Sra. Matilde González Jiménez, tècnic EATAF de la Sub-direcció Gral. de
Suport Judicial i Coordinació Tècnica.

LLOC


PRESENCIAL a la Sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus.
Av. de Marià Fortuny, 83 1r
43303 Reus
Tel.: 977 340 850



Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi
ordinador.

PREUS
· Per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Reus:
· Presencial: Gratuït
· Per videoconferència /videostreaming: 10€
· Per a col·legiats/des a la resta dels Col·legis d’Advocats:
· Presencial: 15€
· Per videoconferència /videostreaming: 10€
· Altres professionals:
· Presencial: 20€
· Per videoconferència /videostreaming: 10€
INSCRIPCIONS/ FORMA DE PAGAMENT
Cal emplenar la butlleta adjunta i enviar-la al correu electrònic formacio@advocatsreus.org
marcant la modalitat escollida.
·

Presencials:

Per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Reus, és gratuït.
Per als col·legiats/des d’altres Col·legis d’Advocats i per altres professionals, cal
enviar per correu electrònic a formacio@advocatsreus.org el comprovant de l'ingrés fet al
número de compte ES06 0081 0087 5100 0170 3681
Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat
·

Videoconferència/Videostreaming:

Per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Reus, us farem el càrrec al vostre
compte.
Per als col·legiats/des en altres Col·legi d’Advocats de Catalunya i altres
professionals, heu de realitzar una transferència bancària al número de compte del
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya: ES52-3191-0500-044591375128.

Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de pagament per fax (934
881 553) o per correu electrònic a formacio@cicac.cat per poder confirmar la vostra
sol·licitud d’inscripció.
En ambdós casos cal que formalitzeu també la vostra inscripció a la plataforma del
CICAC. Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir a
l’oferta formativa de la Plataforma on hi trobareu les passes a seguir.

