
INFORMACIÓ CURS D’AUTOFORMACIÓ ONLINE COS SUBALTERN 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

D’acord amb la informació que ens ha facilitat funció pública i que està publicada a la seva pàgina web: oferta 

addicional 2017, la previsió de la convocatòria d’oposicions per accedir a l’agrupació professional de personal 

subaltern serà abans de final d’any. IAC-CATAC demanarà que els/les aspirants disposin de suficient temps 

per poder preparar l’oposició, tenint en compte a més, que el temari és nou i es va publicar el dia 24 de maig 

de 2019. 

Per tal de facilitar la tasca de preparació d’aquestes oposicions, en el termini màxim de 15 dies hàbils després 

de que es publiqui aquesta convocatòria en el DOGC començarà un curs online d’autoformació en el campus 

online de IAC-CATAC. Però, ja us podeu matricular i accedir a l’aula virtual, com us explicarem més endavant. 

Aquest curs disposarà d’apunts del nou temari en pdf, qüestionaris tipus test en pdf i qüestionaris tipus test 

online. Com a material complementari, s’inclouran enllaços a normativa consolidada, 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) i altres materials audiovisuals que considerem d’utilitat. 

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.   

Quant a l’estructura de l’aula virtual, l’aula estarà dissenyada amb el programari Moodle, que és un dels més 

utilitzats arreu. És també el que fa servir l’EAPC, el departament d’Educació i la UOC entre d’altres 

organitzacions. És molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar i només requereix de coneixements informàtics molt bàsics 

per a poder fer el curs. 

El sindicat va començar un curs presencial el mes de setembre i s’utilitzaran els mateixos continguts teòrics 

que es fan servir en el curs presencial i els continguts complementaris que us hem dit. 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 i sense que estigui ordenat per temes. És a dir, que si el 

professorat ha elaborat material del tema 4, encara que no estigui disponible tot el material del tema 3, el 

posarem en l’aula. Els qüestionaris també s’aniran posant a l’aula virtual a mesura que estiguin disponibles i 

l’aula estarà oberta fins el dia de l’examen. 

Donat que no hi haurà servei de consultes per part del professorat i el curs serà d’autoformació, el preu 

també serà més econòmic. Els preus són els següents: 

Persones afiliades al sindicat amb més de 6 mesos d’antiguitat: 50 euros 

Nous afiliats i afiliades (s’ha de mantenir l’afiliació un mínim d’un any): 60 euros 

No afiliats/afiliades: 100 euros 

El curs s’ha de pagar mitjançant transferència bancària i d’una sola vegada abans de començar el curs. 

IMPORTANT: Qui estigui interessat/ada en matricular-se, ja ho pot fer. Us donarem d’alta en l’aula virtual 

durant la setmana següent a la que hagueu fet el pagament del curs i ja disposareu del fòrum per compartir 
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coneixement i comunicació entre companys i companyes, apunts i esquemes personals i el fòrum per 

resoldre dubtes informàtics i el mòdul de familiarització amb l’entorn virtual. D’altra banda, tal com us hem 

dit, el curs començarà (posarem continguts del temari) 15 dies després, com a màxim, que s’hagi publicat la 

convocatòria d’aquestes oposicions en el DOGC. 

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       

Instruccions per fer el pagament de curs: 

• Cal fer el pagament per transferència bancària 
• Concepte: COGNOMS I NOM – CURS APF SUBALTERN 
• Beneficiari: IAC-CATAC 
• Entitat Bancària: Caixa d’Enginyers 
• Número de compte: ES80 3025 0001 1514 3362 2439 
• Cal imprimir en pdf el rebut o justificant de pagament (o escanejar-lo, fer una fotografia 

amb el mòbil, etc) i enviar-lo a l’adreça formacio.online@catac.cat  
• Els afiliats/ades i nous afiliats/ades a CATAC, heu d’enviar justificant de pagament del 

primer o darrer rebut, segons sigui el cas.  
• En aquesta adreça trobareu les instruccions per afiliar-vos:  https://www.catac.info/afiliat-

cd2l 

Durant la setmana següent de l’enviament del justificant de pagament us enviarem les instruccions 
per entrar a l’aula online del campus virtual IAC-CATAC. 

Ben cordialment, 

Formació online IAC-CATAC 

formacio.online@catac.cat 
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