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GRUP 
CLASSIFICACIÓ

TITULACIÓ

TEMARI GENERAL ESCALA SUPERIOR 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I COSSOS 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP A 
SUBGRUP A1 

TEMARI ESPECÍFIC DE LA TITULACIÓ/COS TEMARI DE L'ÀMB IT D'EXECUCIÓ PENAL

Dret
Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació
temari part general. (60 Temes part general). 

Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part
general. (Els 20 temes opció jurídica següents: 3, 4, 5, 6, 8, 10,
11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36. 

Psicologia

Part general del temari: Resolució GAP/357/2006, de 14
de febrer, per la qual s’aprova i es fa pública la part
general del temari de les proves selectives per a l’accés
al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la
Generalitat. Modificació part general del temari:
Resolució GRI/288/2015, 17 de febrer, per la qual
s'afegeixen epígrafs als temaris 5 i 15 de la part general
del temari (25 Temes)

Temari especial per als titulats en psicologia : Resolució 
GAP/1161/2010, de 14 d’abril, per al qual s’aprova i es fa públic el
temari de les proves selectives per a l’accés al cos de titulació
superior ( subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, psicologia.
Correcció d'errades DOGC 5618, de 29/04/2010 (no modifica
temes) (Primers 35 temes)

(1) Veure documents en word

Grup A subgrup A1

RESOLUCIÓ JUS/xxxx/2016, de x de xxx, per la qual s'aprova i es
fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir
places de l'àmbit funcional d'execució penal de l'escala superior
d'administració general del cos superior d'administració que
requereixen disposar de la titulació de dret (Grup A subgrup A1) i
la part específica del temari corresponent a l'àmbit funcional
d'execució penal per a l'accés a cossos del grup A, subgrup A1. 

(1) Cos superior amb titulació Dret 20 temes
(1) Titulats en psicologia 40 temes 

TEMARIS LLOCS DE TREBALL DE TRACTAMENT DE L'ÀMBIT D 'EXECUCIÓ PENAL GRUP A, SUBGRUP A1 
Cos superior d'administració amb titulació de dret

Cos de titulació superior psicologia
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