
 

 

 
 

Informació i  inscripcions exclusivament per mitjans telemàtics. Formulari de preinscripció i 
adreça de correu electrònic formacio.online@catac.cat 

Informació nova edició del curs online de preparació d’oposicions al cos 

administratiu de la Generalitat de Catalunya (oferta 2017 - torn lliure) 
 

1- La nova edició del curs està previst que comenci durant el mes d’octubre de 2019 i en funció de la 

demanda s’aniran obrin noves edicions progressivament. Tindrà una durada de 40 setmanes lectives + 6 

setmanes del mòdul final abans de l’examen (però, es faran les adaptacions corresponents en el cas que 

els exàmens s’avancin). Els períodes de vacances de setmana santa, vacances de Nadal i vacances 

d’estiu -del 15 de juliol al 15 de setembre- seran períodes no lectius, és a dir, que el curs estarà obert per 

poder consultar els materials i fer els qüestionaris autocorrectius, però no s’obriran temes nous i no hi 

haurà servei de tutoria. Tanmateix, es podrà accedir a l’aula virtual de manera ininterrompuda fins a la 

data d’examen.  6 setmanes abans d’aquesta data, s’obrirà un mòdul final amb informació sobre possibles 

canvis i novetats en el temari i la convocatòria i un fòrum de consultes sobre aquests canvis i 

actualitzacions.  

2- El temari del curs estarà desenvolupat i actualitzat pel professorat de CATAC que imparteix de manera 

presencial els cursos de preparació d’oposicions (actualment estan impartint cursos de preparació per al 

cos superior i la part general des cossos específics). Els tutors/dinamitzadors dels cursos virtuals seran 

persones amb formació i experiència en aquest àmbit i comptaran amb el suport dels professors, que 

faran tasques de consultoria. 

3- Els temes s’obriran a l’alumnat per blocs de continguts progressivament (bloc constitucional, bloc 

d’administració pública i procediment administratiu, etc.). S’obriran els fòrums de consulta de dos temes 

cada tres setmanes. La primera setmana serà de familiarització amb l’entorn virtual. També s’inclourà un 

mòdul final amb exemples de supòsits pràctics i models de solució. 

4- Hi haurà un fòrum de consultes de cada tema. El tutor del curs intentarà donar resposta a les preguntes 

en un termini màxim de 48 hores (exclosos festius i caps de setmana). En el cas que la consulta l’hagi de 

respondre l’expert que ha preparat els continguts, aquest termini s’ampliarà a una setmana com a màxim 

i s’avisarà en el fòrum que la consulta es passa a l’expert. 

5- El temari és el vigent, que es pot consultar en la pàgina web del departament de Polítiques Digitals (31 

temes). 

6- Els temes es podran consultar en pdf amb índex i marcadors i audiollibre en català. 

7- Actualitzacions posteriors del temari incloses en el preu. (només els pdf i tests, no es faran nous 

audiollibres)  

8- 1 test de suport de cada tema de mínim. 2 qüestionaris finals de 75 preguntes no repetides. 2 qüestionaris 

finals de 100 preguntes seleccionades dels qüestionaris fets (simulacre d’examen). 

9- Material addicional (vídeos del professorat de IAC-CATAC d’algunes matèries, casos pràctics, exercicis 

i qüestionaris addicionals, enllaços a la normativa bàsica i altres temes d’interès relacionats amb  la 

convocatòria d’oposicions) 

 

Taula de preus en funció dels criteris de prioritat:  

 

 1 pagament 
(octubre) 

2 pagaments (octubre   i     Desembre) RESERVA DE PLAÇA* 

 Total 1r. pagam. 2n.pagam. Total  

AFILIAT 360 220 180         400         100 

NOU 
AFILIAT* 

400 240 200         440         100 

NO 
AFILIAT 

500 300 260         560         100 

 

* les noves afiliacions han d’estar actives en el sindicat durant un termini mínim de 18 mesos. 

Enllaç al formulari per tramitar l’afiliació: https://www.catac.info/ (preu 15 euros trimestre) 

*Pots fer una reserva de plaça marcant l’opció corresponent en el formulari de preinscripció. 

T’enviarem un correu electrònic amb les instruccions de pagament. 

mailto:Formulari%20de%20preinscripció
mailto:formacio.online@catac.cat
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/informacio-oposicio/pgov_temaris/
https://www.catac.info/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QbF0S7U5Y0OCEfBUBXiHbpfWPDRKgKtGukY8PtkHmBdUMEZUN1VTVTdWUDk3Q1VNVk1PUkw1WURHQi4u
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Inscripció al curs, condicions de pagament i altres qüestions: 

 
- Aquest curs va adreçat exclusivament a personal que presti serveis en actiu de l’administració pública.  

- Requisits: títol de Batxiller o equivalent. 

- Per fer la preinscripció al curs s’ha d’emplenar un formulari online: 

- En el cas que no es pugui matricular tothom, tindran prioritat les persones que hagin fet la reserva de 

plaça i els/les afiliats/des de IAC-CATAC per ordre de preinscripció. 

- Un cop validat el formulari de preinscripció amb totes les dades, us enviarem un correu electrònic amb 

les dades bancaries per fer el pagament.  

- Després de fer l’ingrés al compte bancari s’haurà d’enviar un correu electrònic a 

formació.online@catac.cat amb el justificant de pagament i el justificant de pagament del darrer rebut 

d’afiliació al sindicat, si heu optat pels peus per afiliades. 

- Després rebreu un correu electrònic amb l’adreça i les dades per accedir a l’aula virtual del curs. El vostre 

nom d’usuari serà l’adreça de correu electrònic personal que ens hagueu facilitat, que no es podrà 

canviar. S'assignarà a cada alumne una clau d'accés provisional que l’alumne haurà de canviar 

obligatòriament en el moment d’accedir-hi per primera vegada. 

- L’aula està dissenyada amb el programari Moodle, que permet detectar les adreces IP d’accés dels 

usuaris. En el cas que es detecti un accés fraudulent al curs (cessió de claus per al seu ús per tercers)  

es comunicarà a la persona, que podrà causar baixa en el cas que no es justifiqui degudament, i això 

comportarà la pèrdua de les quantitats lliurades. 

- Donat que aquest curs virtual implica unes despeses en “hosting de Moodle”, materials, tutories i 

consultories, que estan calculades en base a disposar d’un nombre mínim de participants per poder-se 

fer; no es tornaran les quantitats abonades, excepte en casos de força major degudament justificats. Si 

s’ha optat pel pagament fraccionat, es donarà de baixa temporalment aquelles persones que no abonin 

els corresponents rebuts. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de baixa. 

- Es podrà reservar plaça pel curs fent un pagament de 100 euros, amb la garantia que si el curs no 

comença durant el mes d’octubre, per manca de quòrum o altres causes, es retornaran aquests diners. 

Aquest import es descomptarà del preu del curs . Però, en el cas de baixa voluntària, no és farà la 

devolució d’aquest import. Un cop rebuda la confirmació per part del sindicat que es pot fer una nova 

edició del curs i les instruccions per fer el pagament del preu del curs restant o de la primera quota, en el 

cas de pagaments fraccionats, es disposarà d’una setmana per fer-ho. En cas contrari s’anul·larà la 

reserva en aquella edició i no es podrà garantir que pugui matricular-se en un altra. 

- Es disposarà d’accés a la plataforma les 24 hores i els 7 dies de la setmana. Si es produeixen incidències 

tècniques s’intentaran resoldre a la major brevetat possible i s’informarà oportunament. 

- Si hi ha places disponibles en una edició d’un curs ja començat, l’alumne s’hi podrà incorporar, però haurà 

d’abonar l’import sencer del curs, ja que s'obté l'accés a tot el temari, els continguts incorporats a la 

plataforma i els qüestionaris, encara que no podrà fer noves consultes en els fòrums tancats dels temes 

fets. 

- Tot el/els material/és que componen el curs en línia són propietat intel•lectual dels experts que els han 

redactat. Són posats a la disposició de l'alumne de forma individual i personalitzada i solament poden ser 

utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense que pugui cedir-los-hi a altres alumnes ni a tercers, 

estant 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/els 

material/és o de la seva/s contingut/s per a qualsevol altra fi que no sigui l'ús per a estudi personal de 

l'alumne serà considerat una violació de les lleis internacionals del "copyright", que protegeixen els drets 

d'autor. 
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