Característiques del Curs Online per a la Preparació al Cos d’Auxili

Judicial (torn lliure) de l’Administració de Justícia
1.- El curs iniciarà el dia 02 de maig de 2016 i finalitzarà el dia 04 de juliol de 2016. En cas que en aquesta
data no s’hagi concretat la data de realització de la prova corresponent, el curs seguirà obert però sense
consultes. Un cop es concreti la data es tornaran a habilitar les consultes fins el dia de l’examen.
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.
3.- 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.
4.- 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 es considerarà inhàbil a efectes de realitzar consultes
als formadors.
5.- També es farà un “foro” on els diferents professors comentaran temes d'actualitat que poden tenir una
relació directa o indirecta amb l'oposició.
6.- 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.
7.- Els alumnes tindran al seu abast:
8.1.- test per tema
8.2.- 10 test transversals 6 test transversals de 30 preguntes cadascú.
8.3.- 2 test generals
8.4.- 2 simulacres de la part pràctica de la prova
.
8.- Aquesta formació té per objectiu la preparació de la part teòrica i de la part pràctica de la prova
d’oposició.

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)

