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CURSOS PER LA PREPARACIÓ D’OPOSICIONS 
 
Us informem tot seguit de l’oferta formativa dels diferents cursos de preparació 
d’oposicions: 
 
 

• Promoció interna del Cos de Gestió: Sessió per a la preparació de 
L’ENTREVISTA DE PERFIL DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS    
 
Dia: Dissabte 19 de setembre de 2015 
Horari: De 9 a 13h. 
Lloc: Formar-te S.L. (San Pere més alt, 61-63 de Barcelona). 
Ponent: Mercè Moreno. Psicòloga. Màster en recursos humans i amb àmplia 
experiència en el desenvolupament de les competències professionals en l’àmbit 
de les organitzacions. 
 
Preus:  Afiliats: 15€     No afiliats: 30€ 
 
Aquesta sessió és gratuïta per a les persones que han fet el curs de promoció 
interna del cos de gestió amb CCOO i que han aprovat la primera prova de 
l’esmentat procés selectiu (test i cas pràctic). 
 
Interessats/es: Podeu fer la inscripció directament aquí. 
 
 

• 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, tipus 
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 
aquest 6 mesos no s’ha convocat el procés selectiu), la plataforma restarà oberta 
als alumnes per la realització d’activitats, i un cop publicada la convocatòria 
s’activarà el curs amb noves activitats i materials. 
 
Interessats/es: Enviar correu electrònic a carlosaguilar@ccoo.cat. 
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• Curs on line i presencial per a la preparació de la PART GENERAL DELS 

COSSOS ESPECÍFICS.  
 
Un cop publicat l’Acord de Govern pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, donem l’opció de preparar la part 
general dels diferents processos selectius dels diferents cossos d’Administració 
especial de la Generalitat: assistents socials; enginyers de camins, canals i ports; 
metges avaluadors; salut pública; enginyeries tècniques; etc. 
 
Llista d’espera: Enviar un correu electrònic a carlosaguilar@ccoo.cat, indicant 
l’opció en la qual està interessat/ada (presencial / on-line) i en breus dies us 
enviarem tota la informació per a fer la inscripció. 
 
 
 

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

o Presencial (a Barcelona): on s’impartiran les classes teòriques de les 
matèries corresponents. Els alumnes disposaran de temari, més els 
esquemes i materials que els professors considerin convenients per a la 
millor preparació de les classes. Hi haurà un grup el dijous de 16 a 20h. i un 
altre els dissabtes de 9 a 13h. 
 
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.  
 

o On-line: on mitjançant una plataforma es tindrà accés al temari complert, 
tipus test, proves de nivell (per àmbits) i cassos pràctics. Puntualment es 
podran fer algunes classes presencials (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. 

 
Interessats/es: Enviar correu electrònic a carlosaguilar@ccoo.cat. 
 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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