
 

 

 

INFORMACIÓ NOU CURS ONLINE D’AUTOFORMACIÓ PART GENERAL COS SUPERIOR A1 (60 TEMES) 

 

Per tal de facilitar la tasca de preparació d’aquestes oposicions, especialment a les persones que no tenen la 

possibilitat d’anar als cursos presencials, posarem en marxa un espai d’autoformació online on disposareu 

dels apunts, qüestionaris i casos pràctics amb/sense model de resposta, facilitat pel professorat que 

imparteix les classes presencials al nostre sindicat. Com a material complementari, s’inclouran enllaços a 

normativa consolidada i alguns vídeos del professorat de CATAC relacionats amb les matèries objecte 

d’examen (aquests vídeos no s’han fet específicament per preparar aquestes oposicions i només es podran 

visualitzar en la plataforma online del sindicat).  

Donat que encara no disposem de tot el material, que encara està en procés d’elaboració per part del 

professorat de CATAC, anirem posant el material progressivament. L’aula es tancarà 15 dies després de la 

realització de la primera prova de les oposicions.  

El curs disposarà d’un fòrum per atendre incidències informàtiques, un tauler informatiu on el tutor virtual 

posarà informacions d’interès i un fòrum per compartir coneixement on les persones participants podreu 

compartir apunts i esquemes propis i també preguntar dubtes i respondre als dubtes d’altres companys i 

companyes de curs. PERO, AQUEST CURS NO DISPOSARÀ DE CAP FÒRUM PER FER CONSULTES AL 

PROFESSORAT, ÉS UN CURS D’AUTOFORMACIÓ i només servirà per preparar els continguts teòrics del 

temari publicat. És a dir, que no servirà per preparar altres tipus de proves sobre competències professionals 

o altres tipus d’exercicis pràctics que inclogui aquesta convocatòria d’oposicions.   

Preus del curs: 

- Persones afiliades al sindicat amb més de 6 mesos d’antiguitat: 250 euros 

- Nous afiliats i afiliades (s’ha de mantenir l’afiliació un mínim d’un any): 280 euros 

- No afiliats/afiliades: 350 euros 

IMPORTANT:  

Aquest curs no inclourà els temes de la part específica i per tant no servirà per preparar la segona prova 

específica de l’opció triada. 

Podrem fer el curs en funció de la demanda que tinguem, per això no sabem la data en que estarà 

disponible. Ens posarem en contacte amb les persones que empleneu el formulari de preinscripció i us 

informarem: 

Formulari de preinscripció A1 

Per qualsevol dubte, podeu escriure a l’adreça de correu electrònic formacio.online@catac.cat. Disculpeu-

nos si, de vegades, tardem una mica en respondre-us, perquè només som dues persones gestionant el 

campus online i a més, tenim més tasques de formació sindical encomanades       

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QbF0S7U5Y0OCEfBUBXiHbpfWPDRKgKtGukY8PtkHmBdUNjg2SUpER1RUWlQ3RTlBUlVJTkE5VU5aRC4u
mailto:formacio.online@catac.cat

