ÀREA PROVES D'ACCÉS
CURS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS A
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GENERAL
FFP-01/2 Rev. 1 09/2005

(V17,137/1)

Dates
Inici: 24 d'octubre de 2017
Fi: 26 de juny de 2018

Preu del curs
595 €

Hores totals
80 h
Horari
dimarts de 19:00 a 21:30
Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 255,00 €
Desembre 2017: 200,00 €
Febrer 2018: 200,00 €
Total: 655,00 €
* Consulta els descomptes especials

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Facilitar els coneixements i les eines necessàries per superar amb èxit la prova teòrica general de les oposicions a l’administració
pública: Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya, etc.
Adreçat a:
Totes aquelles persones que volen accedir al cos d’auxiliars administratius, administratius, personal d’oficis i tècnics, de qualsevol
administració pública.
Metodologia:
Les classes es realitzaran seguint el temari de forma progressiva. El contingut dels temes es lliurarà a tots els alumnes, fent així
que les classes siguin bàsicament pràctiques. Els continguts s’explicaran de manera entenedora i accessible a tothom, fomentant
el diàleg i la formulació de preguntes i qüestions.
Servei d’assessorament.
Els alumnes estan informats de manera actualitzada de totes aquelles oposicions que es convoquin a Catalunya i puguin ser del
seu interès. També rebran assessorament personal davant els dubtes que puguin sorgir al respecte.
Requisits d'accés.
Els requisits acadèmics mínims per cursar aquesta formació és estar en disposició del Títol de graduat en Educació Secundària
Obligatòria, o equivalent.
Cal tenir en compte que per l’accés a l’administració pública els requisits mínims es defineixen en funció del Grup a que es pretén
accedir, classificat de la següent manera:
• Grup A, dividit en dos subgrups A1 i A2.
Per accedir a cossos o escales d’aquest grup s’exigeix tenir el títol universitari de grau, o equivalent (llicenciatura).
• Grup B.
Per accedir als cossos o escales d’aquest grup s’exigeix tenir el títol de tècnic superior, o equivalent (diplomatura).
• Grup C, dividit en dos subgrups C1 i C2.
C1: Títol de batxiller o tècnic.
C2: Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent.

Punts del temari
BLOC 1: ORGANITZACIÓ POLÍTICA ADMINISTRATIVA
BLOC 2: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. DRET ADMINISTRATIU.
BLOC 3: LA FUNCIÓ PÚBLICA.
BLOC 4: GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.
BLOC 5: ORGANITZACIÓ DEL TREBALL.

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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