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CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS  
(SIMULACRE EXAMEN COS DE GESTIÓ I 

PROMOCIÓ INTERNA AL COS SUPERIOR) 
 
Us informem de les diferents opcions formatives que CCOO posa a la vostra disposició per tal de 
preparar diferents processos selectius de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 
 
-SIMULACRE D’EXAMEN PROMOCIÓ INTERNA DEL COS DE GESTIÓ (16 de maig de 2015) 

-CURS PROMOCIÓ INTERNA COS SUPERIOR (Bloc maig-juliol 2015) 
 
 
SIMULACRE D’EXAMEN COS DE GESTIÓ (DISSABTE 16 DE MAIG DE 2015)  
 
Després d’omplir les places del simulacre d’examen del cos de gestió previst pel proper dissabte 9 
de maig de 2015 amb les persones que han fet els cursos de preparació amb CCOO, oferim la 
possibilitat d’un nou simulacre d’examen del cos de gestió el proper dissabte 16 de maig de 
2015 obert a totes les persones interessades. El simulacre d’examen tindrà el següent horari: 
 

8,30h:  Convocatòria 
9,00h:  Test de coneixements i situacions pràctiques de 50 preguntes + 4 de reserva 
10,15h: Supòsit pràctic (opció general). -Es podrà disposar de material en suport paper-. 
11,45h: Descans 
12,15h: Correcció del test 
13,15h: Correcció del cas pràctic (amb plantilla) 
 

Preus:  -Afiliats: 35.-€ 
  -Nous afiliats: 40.-€ 
  -NO afiliats: 45.-€ 
 
Data límit d’inscripció: 7 de maig de 2015 
 
Lloc: c/. Sant Pere Més Alt, 61-63 de Barcelona (Metro L1 Arc de Triomf o Urquinaona) 
 
Les persones interessades hauran de fer la preinscripció al curs, enviant un correu electrònic a: 
carlosaguilar@ccoo.cat. Un  cop feta la preinscripció, el centre de formació us enviarà un 
correu electrònic confirmant la vostra participació al curs i  informant sobre el procés de 
matriculació i pagament. 
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CURS PROMOCIÓ INTERNA AL COS SUPERIOR PRESENCIAL (DIMECRES) 
 
El proper dimecres 20 de maig de 2015 es reprendrà el curs presencial per a la preparació del 
procés de promoció interna del Cos de Gestió (subgrup A2) al COS SUPERIOR (SUBGRUP A1).  
 
Aquest curs tindrà lloc els DIMECRES en horari de 16 a 20h al local del centre de formació del 
carrer Sant Pere Més Alt, 61-63 de Barcelona.  
 
Es tracta d’un bloc de 8 sessions presencials que tindrà lloc fins al proper dimecres 15 de juliol 
de 2015, amb la intenció de continuar amb futurs blocs de classes presencials a partir del mes de 
setembre de 2015 i fins a la data de l’examen. 
 
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 preu de les 8 sessions presencials és el següent: 
 

  QUOTA  
1 PAGAMENT (*) QUOTA 2 PAGAMENTS (**) 

 

Total 1 Pagament 2 
Pagament Total 

Quota Alumne Afiliat 125,00 € 75,00 € 60,00 € 135,00 € 
Quota Alumne Nou 

Afiliat 155,00 € 90,00 € 75,00 € 165,00 € 

Quota Alumne No Afiliat 195,00 € 115,00 € 90,00 € 205,00 € 
 
(*) Quota 1 pagament: S’ha de pagar abans de l’inici del curs 
(**) Quota 2 pagaments: El primer pagament s’ha d’efectuar abans de l’inici del curs i el segon 
pagament abans del dia 10 de juny de 2015. 
 
Aquests preus inclouen la docència i els materials que vagin facilitant els professors al llarg de 
les classes, però no inclouen el temari. Pel que fa al desenvolupament de la totalitat del temari, els 
professors estan elaborant diferents materials i en funció del temari definitiu que aprovi Funció 
Pública us informarem sobre la possibilitat de desenvolupar la totalitat del mateix. 
 
Les persones interessades hauran de fer la preinscripció al curs, enviant un correu electrònic a: 
carlosaguilar@ccoo.cat. Un  cop feta la preinscripció, el centre de formació us enviarà un 
correu electrònic confirmant la vostra participació al curs i  informant sobre el procés de 
matriculació i pagament. 
  
 
NOTA: La gestió administrativa del curs, pel que fa al sistema d’inscripcions i pagament, 
correspon a al centre de formació situat al C/Sant Pere Més Alt, 61-63  Barcelona. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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