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LLISTA D’ESPERA PELS CURSOS DE 
PREPARACIÓ D’OPOSICIONS 

 
 
Us informem que CCOO hem obert un període d’inscripcions a la llista d’espera per 
als cursos de preparació d’oposicions dels processos selectius següents: 
 

 Curs on-line de l’àmbit d’execució penal per a l’accés als cossos del grup A, 
subgrups A1 i A2, a on mitjançant una plataforma es tindrà accés al temari 
complert de la part general, un resum i una relació de la normativa d’aplicació per 
cada tema de la part específica de l’àmbit d’execució penal, tests i una classe 
presencial a les diferents capitals de província, si hi ha quòrum suficient. 
 
Es preveu una duració de 6 mesos. Si durant aquest període es convoca el procés 
selectiu, el curs seguirà fins la realització de la prova. En cas contrari (durant 
aquests 6 mesos no s’ha convocat el procés selectiu), la plataforma resta oberta 
als alumnes per la realització d’activitats, i un cop publicada la convocatòria s’activa 
el curs amb noves activitats i materials. 
 

 Curs presencial de l’àmbit d’execució penal per a l’accés als cossos del grup A, 
subgrups A1 i A2. El curs presencial consta de 26 sessions de 4 hores cadascuna 
durant les quals s'impartiran classes teòriques de les matèries corresponents al 
temari de la part general dels cossos especials (subgrups A1-A2) i al temari 
corresponent a l’àmbit funcional d’execució penal per a l’accés a cossos del grup A, 
subgrups A1 i A2  i els professors facilitaran els esquemes i materials que 
considerin convenients de manera individual a les diferents classes (no es lliura 
temari). El curs s’organitzarà en funció del nombre definitiu d’interessats/es. 
 

 Curs promoció interna d’auxiliars administratius (C2) a administratius (C1) en 
dues vessants:  
 

o Presencial: on s’impartiran les classes teòriques de les matèries 
corresponents. Els alumnes disposaran de temari més esquemes i materials 
que els professors considerin convenients per a la millor preparació de les 
classes. Aquest curs és obert, és a dir no té una data de finalització fixada, 
sinó que s’anirà aprofundint sobre la matèria, des d’un punt de vista teòric-
pràctic.  
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o On-line: on mitjançant una plataforma es tindrà accés al temari complert, 
tipus test, proves de nivell (per àmbits) i cassos pràctics. Es podrà fer alguna 
classe presencial (si hi ha quòrum suficient). 

 
La seva duració serà de 9 mesos, si durant aquest període es convoca el 
procés selectiu, el curs seguirà fins la realització de la prova. En cas contrari 
(no s’ha convocat el procés selectiu), la plataforma resta oberta als alumnes 
per a la realització d’activitats i, un cop es publiqui la convocatòria, s’activa el 
curs, amb nous materials pràctics per anar aprofundint sobre la matèria. 

 
 

 Curs promoció interna cos superior (subgrup A2 a subgrup A1). Tal com es va 
informar, tenim oberta llista d’espera per reiniciar els cursos de preparació d’aquest 
procés selectiu a partir del mes de setembre/octubre de 2015. 

 
 
Per a fer la inscripció a la llista d’espera d’aquests cursos heu d’enviar un correu 
electrònic de forma individual a carlosaguilar@ccoo.cat indicant: 
 
 -Nom i cognoms 
 -Telèfon mòbil de contacte 
 -Lloc de treball actual  
 -Procés selectiu que voleu preparar 
 
 
Durant les properes setmanes rebrem les inscripcions a la llista d’espera i a finals del mes 
d’agost o primers de setembre ens posarem en contacte amb les persones interessades 
per  informar extensament sobre el funcionament, inici i preus d’aquests cursos. 
 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


