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El proper dilluns 25 de maig de 2015 començarà un curs presencial per a la preparació dels 
processos selectius corresponents als cossos del grup A (subgrups A1 i A2) de l’àmbit 
funcional d’execució penal (Juristes criminòlegs, psicòlegs, treballadors socials, educadors,...). 
 
Aquest curs tindrà lloc els DILLUNS en horari de 16,30h a 20,30h al local del centre de 
formació del carrer Sant Pere Més Alt, 61-63 de Barcelona. En cas que puntualment s’hagi de 
suspendre alguna sessió, aquesta es recuperarà en un altre dia de la setmana. 
 
Consta de 26 sessions presencials de 4 hores diàries que tindrà lloc durant els mesos de 
maig a desembre de 2015 (excepte el mes d’agost).  
 
S'impartiran classes teòriques de les matèries corresponents al temari de la part general dels 
cossos especials (subgrups A1-A2) i al temari corresponent a l’àmbit funcional d’execució 
penal per a l’accés a cossos del grup A, subgrups A1 i A2  i els professors podran facilitar els 
esquemes i materials que considerin convenients de manera individual a les diferents classes. 

 
Es podran organitzar altres cursos a continuació d’aquestes sessions o de forma simultània en un altre  
dia de la setmana, per tal de preparar la part específica i els casos pràctics corresponents al temari de  
cadascun dels cossos especials, en funció de les persones interessades, de la previsió de convocatòria  
del corresponent procés selectiu, tipus de prova, temari definitiu, etc. 

 
El preu de les 26 sessions presencials, en funció dels terminis de pagament, són els següents: 
 

 1 PAGAMENT 
 
(Abans de l’inici del curs) 

*2 PAGAMENTS 
 
(el primer abans de l’inici del curs 
 i el segon abans del 31 de juliol) 

*6 PAGAMENTS  
(el primer abans de l’inici 
del curs i els següents, del 
dia 1 a 10 de cada mes) 

Quota afiliats 360.-€ 375.-€ 390.-€ 

Quota nous afiliats 420.-€ 435.-€ 450.-€ 

Quota NO afiliats 540.-€ 555.-€ 570.-€ 
(*) Consulteu imports exactes en el cas de pagaments fraccionats. 

 
Aquests preus inclouen la docència i els materials que vagin facilitant els professors al llarg 
de les classes, però no inclouen el temari.  
 
Les persones interessades hauran de fer la preinscripció al curs, enviant un correu electrònic 
a: genepresons@ccoo.cat. Un  cop feta la preinscripció, el centre de formació us enviarà un 
correu electrònic confirmant la vostra participació al curs i  informant sobre el procés de 
matriculació i pagament.  
 
NOTA: La gestió administrativa del curs, pel que fa al sistema d’inscripcions i pagament, correspon 
al centre de formació situat al C/Sant Pere Més Alt, 61-63  Barcelona. 

 

CURSOS DE PREPARACIÓ OPOSICIONS ÀMBIT EXECUCIÓ 
PENAL  PER A L’ACCÉS ALS COSSOS DEL GRUP A, 

SUBGRUPS A1 I A2 
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