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CARACTERÍSTIQUES I METODOLOGIA DEL CURS 
 

CURS ONLINE  PREPARATORI AL PROCÉS SELECTIU  

subgrup  C2 

AJUNTAMENT “EL PRAT DE LLOBREGAT” 

(BOP 5-06-2020) 

INCLÒU CLASSES AMB VIDEOCONFERÈNCIA A  
TRAVÉS D’AULA VIRTUAL 

 
 

 

1. El curs iniciarà el DIJOUS 25 de JUNY de 2020 i tindrà una durada de més de 5  mesos, fins 

al 30 de NOVEMBRE (agost inhàbil a nivell de tutories però amb accés al campus). El 

curs inclourà  el temari,  exercicis tipus test per tema i tests transversal i  un test  

general simulacre d’examen.  

 

Aquest curs inclou 8 sessions amb aula virtual, de 2 hores de duració per resoldre dubtes 

del temari que permetrà un contacte més directe amb el formador. 

 

2. Aquest curs serà impartit per l’equip de docents del nostre centre de formació amb llarga 

experiència en la docència d'oposicions (més de 10 anys). Aquest equip docent ha aconseguit 

resultats en aquest últim any en oposicions com: 

 

 Millor nota de TOTS els processos selectius temari general Ajuntament de 

Barcelona (any 2019). 

 Millor nota al procés selectiu temari general Educadors Socials Ajuntament de 

Barcelona (any 2019). 

 Millor nota al procés selectiu temari general Gestors Ajuntament de Barcelona 

(any 2019). 

 90% dels nostres alumnes aprovats entre tots els processos d’oposició preparats. 

(2019) 

 Nota mitjana dels nostres alumnes superior a la nota mitjana del total dels aptes en 

totes les oposicions. (2019) 

 Millor nota al procés selectiu de gestors al Cos Superior de l’Ajuntament de 

Barcelona (A1). (2018) 

 1era 2na i 3a millor nota al procés selectiu d’Administratius de la Ajuntament de 

Barcelona. (2018) 

 100% dels alumnes aptes i amb plaça al cos Administratiu de l’Ajuntament de 

Barcelona. (2018) 

 

*Solament processos executats i amb dades que es poden comprovar. 
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La nostra metodologia funciona, si vols aconseguir la plaça apunta’t i no dubtis! 

Un equip de professionals t’espera per aconseguir el teu objectiu! 

 

 

3. FUNCIONAMENT DEL CAMPUS: La plataforma online és el lloc on es penjaran el temari 

desenvolupat per FORMAR-TE i els materials de suport de forma pautada i qualsevol  altra 

documentació que els formadors creguin oportuna.  

 

El alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores del set dies de la setmana i els 

professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes  en els fòrums corresponents. 

Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes així com  les de 

Setmana Santa i  el mes d’Agost. 

 

A través del campus es realitzaran 1 cop al mes les sessions amb aula virtual, de 1 hora de 

duració. El calendari d’aquestes s’informarà al inici del curs. Aquestes sessions es gravaran i 

es penjaran per als alumnes que no puguin assistir. 

 

 

4. METODOLOGIA DOCENT: Els alumnes disposaran dels 20 temes del temari adjunt, 

desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb  cada tema (20 

temes) l’alumne disposarà  d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb 

la seva justificació de manera que l'alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada. A més, 

3 test transversals de 30 preguntes i un  test general de 60 preguntes simulacre de 

examen. 

 

 

5. Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cadascú dins de les 48 hores 

següents al inici del curs. Aquest serà el referent de contacte dels alumnes amb els 

professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà. 

 

 

 

Amb nosaltres prepararàs la teva oposició amb més de 250 

preguntes tipus test  

 

 

A L'OCTUBRE US ENVIAREM LA INFORMACIÓ SOBRE   EL 

CURS DE WORD I EXCELL PER A PREPARAR LA TERCERA 

PROVA  DE L'OPOSICIÓ 
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CURS ONLINE PREPARATORI AL PROCÉS SELECTIU 

subgrup C2 

AJUNTAMENT “EL PRAT DE LLOBREGAT” 

(Oferta Pública) 

Del 25/06/2020 al 30/11/2020 

 
INCLÒU CLASSES AMB VIDEOCONFERÈNCIA A  

TRAVÉS D’AULA VIRTUAL 
 
 
 
 

1. El curs online s’iniciarà el  25 de JUNY de 2020 i finalitzarà el 30 de NOVEMBRE de 
2020.  

 

2. METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels 20 temes del temari 

adjunt, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb  

cada tema (20 temes) l’alumne disposarà  d’un test amb quatre respostes, una única 

resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l'alumne pugui conèixer la 

raó de la solució indicada.  

 

NOVETAT 

 

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb 

possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 16 hores d’Aula 

Virtual amb el professor on explicarà el contingut del temari i resoldrà dubtes.  

 

Per completar la preparació de l'oposició, l'alumne disposarà de 3 tests 

transversals,  i el test general simulacre d'examen sobre els 20 temes del temari. 

 

 

3. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als 

materials i  la documentació del curs i podran plantejar les dubtes als formadors. 

 

El alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores del set dies de la setmana i els 

professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes  en els fòrums 

corresponents. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes 

igualment que  les de Setmana Santa i el mes d’Agost 
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Per accedir al curs, s'assignarà a cada alumne una clau d'accés personal i 

intransferible, sent obligació de l'alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. 

L'ús fraudulent de les claus d'accés a campus així com l'incompliment de les 

normes d'ús dels fòrums portarà aparellada l'anul•lació de la matrícula i la baixa 

del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l'alumne. 

 

 

4. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la 

plataforma, l’accés al campus virtual, els 20 TEMES DEL TEMARI  desenvolupats 

per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors,  els tests dels temes, 

els 3 tests transversals i el test general. El pagament de les quotes es realitzarà 

mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.  

 
 

Preu Curs 

 

 1 Pagament Total  2 Pagaments Total  

Preu 1 pagament 1er Pagament 2n Pagament 2 Pagaments 

Afiliat 290€ 290€ 210€ 100€ 310€ 

Nou afiliat 320€ 320€ 230€ 110€ 340€ 

No afiliat 380€ 380€ 280€ 120€ 400€ 

 
 

1er Pagament abans del dia d’inici del curs (25/06/2020) 

2n Pagament abans del dia (31/07/2020) 

 

CONSULTA'NS PER LES CONDICIONS DE PAGAMENT! 

 

5. Per a inscripcions posteriors a la data límit (25/06/2020): trucar al 93.606.10.32.  
 

Aquesta data pot estar subjecta a canvis en funció de la demanda del curs. En el cas 

que el curs es completi abans d'aquesta data, la prioritat de plaça serà per ordre de 

pagament, no per ordre d'inscripció. 

 

6. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s'aplicarà un 

recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en 7 dies posteriors a la data límit de 

pagament no es realitza l'abonament de l'import, no podrà assistir al curs. En cas de 

reincorporar-se més endavant, haurà d'abonar la matrícula del curs i no podrà 

disposar d'avantatges en pagaments i descomptes per antic alumne. 

 

7. A aquests efectes, si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho 

haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els 

pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui 

degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ 

avis i amb el justificant original, es retornarà l'import de les classes no realitzades a 

partir del dia de la baixa. 
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8. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la 

primera quota corresponent. 

 

9. Els alumnes en situació d'atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es 

poden posar en contacte amb el centre per disposar d'unes condicions de pagaments 

que s'adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.. 
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10. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar la fitxa d’inscripció corresponent, signar-la 

i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per realitzar el pagament. Es pot 

enviar la fitxa escanejada mitjançant correu electrònic i pagament per transferència 

bancària a:  

formarte@formar-te.es 

Cal recordar que s’ha d’enviar juntament amb una fotocòpia del DNI per ambdues 

cares el justificant de l’afiliació. 

 

11. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, us podeu adreçar al centre 

de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 

14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar  

qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible. 

 

12. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra 

voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part 

proporcional de les sessions impartides. 

 

13. L’empresa es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ 

avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del 

curs. 

 

14. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual pel 

que és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només 

poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres 

alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o 

parcialment per qualsevol altre mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans 

informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a 

qualsevol altre fi que no sigui l’ús per a estudi personal de l’alumne serà considerada 

una violació de les lleis internacionals del “copyright” que protegeixen els drets 

d’autor. 

15.  
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TEMARI 

 

1. La Constitució espanyola de 1978: significat i estructura. Principis generals. Drets i 

deures fonamentals dels/de les espanyols/les. 

 

2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes. 

L’Administració Local. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: el seu contingut i 

l’estructura. Significat de l’autonomia. 

 

3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que compren. El règim local espanyol. 

Regulació jurídica. 

 

4. El municipi: concepte. organització i competències. L’alcalde/ssa: elecció, deures i 

atribucions. El Ple de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local. Funcionament dels 

òrgans col•legiats locals. Convocatòria de l’ordre del dia. Actes i certificacions 

d’acords. 

 

5. Els interessats en el procediment administratiu. Capacitat d’obrar i concepte 

d’interessat. Identificació i signatura dels interessats. 

 

6. L’activitat de les Administracions Públiques: Normes generals d’actuació. 

Terminis. 

 

7. Els actes administratius: Requisits, eficàcia, nul•litat i anul•labilitat. 

 

8. El procediment administratiu: Fases. Execució. Revisió dels actes en via 

administrativa: Revisió d’ofici i recursos administratius. 

 

9. Funcionament electrònic del sector públic. 

 

10. Els principis de la contractació del sector públic. Tipologia dels contractes públics. 

Procediments d’adjudicació. 

 

11. La funció pública local. Drets i deures dels/de les empleats/des públics/ques 

locals. Situacions administratives, adquisició i pèrdua i règim disciplinari dels/de les 

empleats/des. 
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12. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: 

especial referència a les subvencions. 

 

13. Les llicències i les autoritzacions administratives: classes. La declaració 

responsable i la comunicació prèvia. 

 

14. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. 

 

15. El pressupost municipal: Regulació, concepte, principis. Fases d’execució. 

 

16. L’atenció al públic: acolliment i informació. Drets de la ciutadania a la informació: 

l’accés als arxius i els registres. 

 

17. La protecció de dades de caràcter personal: Els principis de la protecció de dades 

i drets de les persones (LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) 

 

18. Normativa estatal i autonòmica en matèria de transparència: publicitat activa, 

publicitat passiva i codi de bon govern. 

 

19. Nocions bàsiques de prevenció de riscos laborals (es pot trobar al web municipal). 

 

20. Àrees organitzatives de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Serveis que s’hi 

gestionen. (es pot trobar al web municipal). 


