
 

Curs On-line per a la Preparació de la Part General dels Cossos A / B 

 
1.- El curs iniciarà el dia 2 de maig de 2017 i finalitzarà el 22 de desembre de 2017. No obstant el curs 
restarà obert, sense consultes formatives fins el 31 de desembre de 2017.  

 
2.- Aquest curs serà 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, i amb 
professors amb àmplia experiència en l’àmbit d’execució penal. 
 
3.- Els/les alumnes disposaran de la part general del temari desenvolupada i actualitzada pels mateixos 
professors. 

 
La part específica corresponent a cada cos específic (psicòlegs, educadors socials, titulació de dret, 
treballadors socials, etc.) no és objecte d’aquest curs, sens perjudici que més endavant es puguin oferir 

cursos específics per a cadascun dels diferents processos selectius en funció del temari, dates d’examen, 
tipus de prova, etc. 
 
Els temes es posaran a disposició dels alumnes de forma pautada i planificada pels professors per a un 
millor aprenentatge i preparació, així com les modificacions normatives que es vagin succeint al llarg del 
curs. 
 
4.- Hi haurà un coordinador del curs, que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, 

mitjançant un correu electrònic que es facilitarà, centralitzant les diferents consultes dels alumnes per a la 
seva resolució pel professor especialista en la matèria.  
 
5.- Els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en un termini màxim de 24 hores, 

exclosos caps de setmana i festius. El mes d’agost serà inhàbil per fer consultes formatives. 
 
6.- També es farà un “foro” a on els diferents professors comentaran temes d'actualitat que poden tenir 

una relació directa o indirecta amb l'oposició. 
 
7.- Els professors podran organitzar sessions de “Xats” per tal de poder consultar aquells dubtes que tingui 

l’alumnat, així com proposar nous temes d’actualitat i poder tenir un intercanvi d’opinions. 
 
8.- Els alumnes resoldran tests amb sistema d’autocorrecció de totes les matèries directament a la 

plataforma del curs. Els alumnes tindran al seu abast: 
8.1.- 10 preguntes tipus test de comprensió del tema.  
8.2.- Proves de nivell de la part general. 

 
9.- Sessions presencials: Es podran realitzar sessions presencials a Barcelona, sempre i quan hi hagués 
quòrum suficient de persones interessades. Aquestes sessions presencials estarien incloses dintre del preu 
del curs online. 
 

 
 
 

NOTA: La gestió administrativa del curs, pel que fa al sistema d’inscripcions i pagament, 
correspon a FORMAR-TE (Sant Pere Més Alt, 61 – Barcelona) 
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