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CARACTERÍSTIQUES I METODOLOGIA DEL CURS 
 

CURS PRESENCIAL PREPARATORI A L’OPOSICIÓ  

COS SUBALTERN D’ADMINISTRACIÓ 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

(Oferta Pública) 

 

1. El curs iniciarà el dia 03 de febrer de 2020 i finalitzarà el dia 23 de març de 2020 més un Test 

General Online, en horari de dilluns de 16.00 a 20.00 h (veure calendari adjunt a les condicions 

generals). 

 

CENTRE DE FORMACIÓ FORMAR-TE 

Lloc d’impartició: Sant Pere Més Alt, nº 61-63. Barcelona 

Contacte: 93 481 55 81 / formarte@formar-te.es 

Com arribar-hi:  Metro L4 Urquinaona o L1 Urquinaona,  

Rodalies Arc de Triomf o Plaça Catalunya. 

 

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) 

✓ 1ª 2ª 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. 

 

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! 

 

mailto:formarte@formar-te.es
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3. METODOLOGIA DEL CURS  I CONTINGUT DE LES SESSIONS.  

 

El alumnes disposaran  dels 10 temes del temari de l’oposició aprovat per la Resolució PDA / 

1395/2019, de 21 de maig (DOG 24/05/2019) desenvolupats per Formar-te conjuntament amb 

els nostres formadors. Juntament amb a cada tema es trobarà 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. 

 

Els  temes del temari i els tests de cada un d'ells es facilitaran als alumnes a través de la 

plataforma online, com a mínim 48 hores abans de la data en què estigui programada la 

sessió l corresponent  

 

Fase 1 (curs actual) 

En aquesta primera fase les sessions s’encararan a explicar des de  zero el temari anteriorment 

indicat, treballant tipus test per confirmar l’assoliment dels continguts del temari.  

 

Es treballaran com a mínim 150 preguntes tipus test i s’inclourà el temari desenvolupat i 

adaptat per el centre de Formació i Equip Docent.   

 

 

Després de la fase 1... 

 

Fase  2 (abril 2020-juny 2020) 

En aquesta segona fase, en cada sessió es realitzarà un repàs d’aprofundiment del temari 

dedicant més temps a la realització de tipus test per preparar el segon exercici de la oposició 

(tipus test de coneixements). 

 

Es treballaran tipus test transversals i generals, com a mínim 200 preguntes tipus test en 

total.   

 

En aquesta fase es realitzarà un simulacre d’examen real per que l’opositor sàpiguen gestionar 

els temps de resposta i tensions abans del dia de la prova. 

 

 

4. L’alumne tindrà un tutor personal que es posarà en contacte amb cadascú dins de les 48 hores 

següents a l’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 350 

preguntes tipus test i temari inclòs!   
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CONDICIONS GENERALS   
 

CURS PRESENCIAL PREPARATORI A L’OPOSICIÓ COS 
SUBALTERN D’ADMINISTRACIÓ 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

(Oferta Pública) 

 

Del 03/02/2020 al 24/03/2020 

   

1. El curs consta de 32 hores lectives repartides en 8 sessions presencials, amb suport 

de plataforma online i material docent: 

 
Horari: Dilluns de 16.00 a 20.00 h (veure calendari) 

Inici: 03/02/2020.  Finalització: 23/03/2020  

Lloc d’impartició: Sant Pere Més Alt, nº 61-63. Barcelona 

 
2. METODOLOGIA DEL CURS I CONTINGUT DE LES SESSIONS.  

 

El alumnes disposaran  dels 10 temes del temari de l’oposició  aprovat per la 

Resolució PDA /1395/2019, de 21 de maig (DOG 24/05/2019) desenvolupats per 

Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Juntament amb  cada tema es 

trobarà 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. 

 

Els temes del temari i els tests de cada un d'ells es facilitaran als alumnes a través de 

la plataforma online, com a mínim 48 hores abans de la data en què estigui programada 

la sessió corresponent  del temari. 

 

Pel que fa a les sessions presencials, es destinaran a explicar el contingut dels 10 temes 

que componen el temari de l'oposició i a resoldre els dubtes que els alumnes plantegin. 

Després, els alumnes treballaran els continguts del temari a través dels tests de la 

plataforma online. 

 

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

documentació del curs. També servirà de mitjà de comunicació per als formadors per 

poder indicar pautes de cara a les classes presencials i els dubtes dels alumnes es 
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resoldran a les classes presencials. 

 

4. El preu del curs dona dret a la docència dels professors, l’ús de les aules, 10  temes del 

temari de l’oposició aprovat per la Resolució PDA /1395/2019, de 21 de maig (DOG 

24/05/2019) desenvolupats pels nostres formadors,  els test dels temes, el test 

general  i el material docent cedit pels formadors durant les classes. El pagament de les 

quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per 

transferència bancària.  

 
Preu Curs 

 1 Pagament  2 Pagaments 

1r Total 1r 2n Total 

Antic Alumne i Empleat 
Públic* 

115€ 115€ 80€ 45€ 125€ 

Preu Bonificat** 150€ 150€ 100€ 60€ 160€ 

Preu General 190€ 190€ 120€ 80€ 200€ 

 

* Antic alumne, es considerat aquell alumne que ha passat per una preparació d’oposició al nostre centre 

durant els anys 2018 i 2019. Empleat Públic es considerat aquell treballador que presta el seu serveis de forma 

directa a qualsevol Administració Pública (no inclosos Organismes Autònoms ni Ens Públics Empresarials). 

**Aturats de llarga durada, dones víctimes de violència de gènere segons la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre; Títol de família nombrosa, Títol de família monoparental i discapacitats amb una discapacitat 

reconeguda superior al 33%. 

 

CONSULTA'NS SI NO TROBES EL TEU DESCOMPTE I PER LES CONDICIONS DE 

PAGAMENT! 

 

5. Per a inscripcions posteriors a la data límit (24/01/2020): trucar al 934 815 581.  
 
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 amb 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 del 

preu o  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. 

 

10. En el cas que per raons imputables al centre de formació s’hagi de suspendre una 

classe, aquesta es recuperarà el dia que més ràpidament ens sigui possible. Cal tenir 

en compte que si un dia de classe coincideix amb un dia festiu, aquest dia no serà 

recuperable. 

 

11. 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. 

 

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

formació mitjançant el telèfon 93 481 55 81 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. Durant el mes desembre 

romandrem tancats per període de vacances, des del 24 fins al 2 de gener ambdós 

inclosos, no obstant, qualsevol consulta la podeu enviar a: formarte@formar-te.es i es 

respondrà el més aviat possible. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual pel 

que és posat a  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. 

mailto:formarte@formar-te.es
mailto:formarte@formar-te.es
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CALENDARI SESSIONS PRESENCIALS1 

 

FEBRER 2020 

 

 

MARÇ 2020 

 

 
PROGRAMACIÓ DEL CURS 

 
→  SESSIÓ del 3/02:  Tema 2 - Tema 4 

→ SESSIÓ del 10/02:  Tema 3 - Tema 5 

→ SESSIÓ del 17/02:  Tema 1-Tema 7 

→ SESSIÓ del 2/03: Tema 2 - 4 

→ SESSIÓ del 9/03: Tema 6 

→ SESSIÓ del 16/03: Tema 8 

→ SESSIÓ del 23/03: Tema 9 - Tema 10 

 

→  El 24 de marzo es posarà a disposició dels alumnes a través de campus online  el test 

general i, fins al dia 31 de març, podran formular preguntes al formador a través de la 

plataforma  online 

 
1 Susceptible de modificació per necessitat del centre. Les modificacions podran suposar un canvi en les dates previstes 

per a l'inici o la finalització del curs. No obstant això, els canvis realitzats en cap cas podran suposar una disminució 

del nombre d'hores de durada del curs i seran comunicats amb una antelació mínima de 48 hores. 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      


