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NOUS CURSOS PREPARACIÓ PROMOCIÓ INTERNA 
D’ACCÉS AL COS SUPERIOR I COS DE GESTIÓ 
 
 
Mitjançant la present us informem de les diferents opcions formatives que CCOO posa a la vostra disposició 
per tal de preparar els diferents processos de promoció interna dels cossos generals de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya: 

 
-CURS PRESENCIAL  PROMOCIÓ INTERNA COS SUPERIOR  

 -CURS ON-LINE PROMOCIÓ INTERNA COS DE GESTIÓ. 

 
 
CURS PROMOCIÓ INTERNA AL COS SUPERIOR (PRESENCIAL) 
 
Les classes es dividiran en blocs de 12 a 16 classes. Durant aquestes sessions s'impartiran classes 
teòriques de les matèries més importants  d'aquest procés selectiu i els professors aniran facilitant els 
esquemes i materials que considerin convenient de manera individual a les diferents classes. 
 
El pagament i inscripció s'haurà de fer per a cadascun dels blocs de classes (el preu mig mensual  
aproximat serà de 70€ per a afiliats a CCOO, 85€ per a nous afiliats i 105€ per a no afiliats) Els preus 
inclouran la docència i els materials que aniran facilitant els professors al llarg de les classes, però no 
inclouen el temari. 
 
LES PERSONES INTERESSADES HAURAN D’APUNTAR-SE A LA LLISTA D’ESPERA DEL CURS 
ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A: carlosaguilar@ccoo.cat. Quan es pugui formar el grup (previsió a 
partir del mes de març / abril del 2015), us enviarem un correu electrònic amb les instruccions per confirmar 
la vostra participació  al curs i amb la informació necessària sobre les classes, els preus i el procés de 
matriculació i pagament. 
 
Una vegada es conegui el temari definitiu de la promoció interna al cos superior, es valorarà la opció de 
fer un curs on-line, tal com s’ha fet amb la preparació del cos de gestió. Les persones interessades poden 
sol·licitar ser incloses a la llista d’espera  enviant un correu a: carlosaguilar@ccoo.cat)  

 
 
 
NOTA: La gestió administrativa del s cursos, pel que fa al sistema d’inscripcions i paga ment, 
correspon a FORMAR-TE (Sant Pere Més Alt, 61-63  Ba rcelona. Telèfon 93.481.55.81). 
Tanmateix aquesta és l’adreça de realització de les  classes presencials. 
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CURS ON LINE (PROMOCIÓ AL COS DE GESTIÓ) 
 
El curs online té una duració prevista fins la realització de la primera prova del procés de promoció interna al 
Cos de Gestió. Els/les alumnes del curs on-line disposaran de tot el temari de gestió desenvolupat pels 
professors  (part general i “opció generalista” de la part específica) , així com material pràctic (tests i 
casos pràctics).  
 
Preus curs online Cos de Gestió  
 
 AFILIATS  NOUS AFILIATS(*)  NO AFILIATS  
Pagament únic  400 € 500 € 550 € 

 
Les persones interessades a fer el curs on line hau ran de fer la preinscripció enviant un correu a 
carlosaguilar@ccoo.cat.  
 
Funcionament del curs on line: 
 
1. Aquest curs es impartit per professors  amb llarga experiència en la docència d'oposicions (més de 10 anys), tots 

ells funcionaris de carrera del cos superior, amb llicenciatures de dret i econòmiques. 
 
2. Els/les alumnes disposen del temari del cos de gestió desenvolupat pels mateixo s professors  (part general i 

part específica de l’opció general). Aquest material està actualitzat a data 30 de juny de 2014 amb actualitzacions 
de totes les novetats normatives que es produeixin al llarg del curs.  

 
3. Hi ha un coordinador  del curs, que és el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un 

correu electrònic, centralitzant les diferents consultes dels alumnes per a la seva resolució pel professor especialista 
en la matèria.  

 
4. Els professors respondran a les consultes  efectuades pels alumnes en un termini de 24 hores , exclosos caps de 

setmana i festius.  
 
5. També existeix un “foro”  on els diferents professors poden comentar temes d'actualitat que poden tenir una relació 

directa o indirecta amb l'oposició. 
 
6. Els alumnes resoldran tests amb sistema d’autocorrecció  de totes les matèries directament a la plataforma del 

curs. Els alumnes tindran al seu abast, aproximadament: 
 

• 10 preguntes tipus  test de comprensió del tema (10 preguntes x 71 temes = 710 preguntes).  
• 7 proves de nivell de 30 preguntes  dels blocs que entren al tipus test (210 preguntes). 
• 2 Exàmens de 50 preguntes + 5 de reserva , totes elles de nivell elevat i dels temes que entren al tipus test (la 

part general) semblant al sistema de l'examen previst per aquest procés selectiu, per tal d’avaluar el nivell 
assolit (110 preguntes).  

 
7. Casos pràctics : Tot i que algun pugui ser monogràfic sobre algun tema (terminis, diagrames Gantt, subvencions o 

expedients disciplinaris), la majoria son transversals,  és a dir, en un mateix cas pràctic s'inicia en un matèria per 
exemple dret de la Funció Pública, segueix amb Dret Administratiu i Pressupostari, finalitzant amb temes de gestió 
pública i millora. Aquests supòsits pràctics estan preparats per tots els professors en conjunt. 

 
 


