
Link Inscripció Seminari 

 
 

SEMINARI PRÀCTIC 
PROMOCIÓ AL COS SUPERIOR 

 
 

FORMAR-TE organitza un seminari específic de 8 sessions de caràcter 
totalment pràctic de les principals matèries del temari per tal de oferir-te la 
millor preparació possible de cara a la propera convocatòria d’oposicions.  
 
Aquest seminari es realitzarà segons la següent programació: 
 
 

DILLUNS i DIMARTS 
- De 16:00 a 20:00 hores - 

 

 

DIA MATÈRIA 
5/9/2016 Funció pública 

6/9/2016 Transparència i accés a la informació pública 

12/9/2016 Contractació pública 

13/9/2016 Gestió pressupostària 

19/9/2016 Protecció de dades i gestió documental i pública 

20/9/2016 L’acte administratiu, el procediment i les vies d’impugnació dels actes. 

26/9/2016 Subvencions 

27/9/2016 Funció pública 
 

 
Les places al seminari estaran limitades per tal d’assegurar el seu correcte i 
òptim funcionament.  
 
Lloc de realització: 
 
FORMAR-TE 
Sant Pere Més Alt 61-63  
08003 Barcelona 
 
El preu del seminari es el següent: 
 

 

PREUS/SEMINARI (*) 
 

Afiliats 185,00€ 

Nous Afiliats i Antics Alumnes  230,00€ 

No afiliats 260,00€ 
(*) El curs no inclou temari amb el que no hi ha matrícula. El material pràctic necessari 

s’entregarà a l’aula en cadascuna de les sessions 
(**) Sessions i preus ajustats a la realització del seminari de manera intensiva al mes de 

setembre amb motiu de la convocatòria d’oposicions programada pel 3 d’octubre de 2016. El 
present seminari es realitza amb un nombre d’hores superior als anteriors realitzats 

 

http://www.formar-te.es/index.php/curs3q-0005


Link Inscripció Seminari 

Per fer efectiva la inscripció en el curs caldrà omplir, abans del dia 5 de 
setembre de 2016, el corresponent formulari web d’inscripció: Inscripció 
Seminari 
 
Per validar la inscripció i reservar la plaça, s’haurà de fer el pagament 
corresponent a FORMAR-TE en efectiu o mitjançant transferència bancària. 
 

CC: 0081-0344-35-0001178618 

IBAN: ES04 0081 0344 3500 0117 8618 
 
La teva inscripció serà correcta un cop confirmat el pagament i sempre que no 
s’hagin exhaurit les places assignades per aquest seminari. 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIÓ 

(CLICK AQUÍ) 
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