ÀREA PROVES D'ACCÉS
FFP-01/2 Rev. 1 09/2005
Dates
Inici: 01 de desembre de 2017
Fi: 03 de juny de 2018

OPOSICION: MOSSOS D'ESQUADRA
GENERALITAT DE CATALUNYA (O17,025/3)
Preu del curs
455 €

Hores totals
h

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 319,00 €
Desembre 2017: 136,00 €

Horari

Total: 455,00 €
* Consulta els descomptes especials

Lloc
On line

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

Objectius

La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers
anys: més de 7.700 places
INFORMACIÓ D'INTERÈS
El procés selectiu de Mossos d'Esquadra és oposició lliure (aconsegueixen plaça els qui fan millors exàmens, sense puntuació
addicional per experiència o altres mèrits). Les retribucions oscil·len al voltant de 2.500 € mensuals.
Durant la segonza quinzena de juny es publicarà la convocatòria.
Novetat en el procés:
Destaquen les següents novetats respecte a l'anterior convocatòria:
no existeix límit d’edat per poder presentar-se
per poder accedir al cos la titulació exigida és la de Batxillerat o equivalent.
Nivell C1 de català.
COMPATIBILITAT EN LES PREPARACIONS
La preparació per accedir a Mossos d’Esquadra permet presentar-se a convocatòries de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de
Barcelona i a Policia local d’altres ajuntaments. És molt convenient la preparació conjunta amb Mossos d’Esquadra ja que són
processos molt compatibles i així augmentaràs les possibilitats d'aconseguir una plaça com a policia.

Punts del temari
DOGC 01/06/2017
Annex
Àmbit A. Coneixements de l'entorn
Tema A.1 Història de Catalunya (part I):
L'antiguitat a Catalunya.
La Catalunya romana.
El naixement de Catalunya.
La Catalunya feudal (s. XI-XII).
L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.
Les transformacions del segle XVIII.
Tema A.2 Història de Catalunya (part II):
El segle XIX: la crisi de l'Antic règim i la construcció de l'Estat liberal.
Catalunya, la industrialització i l'obrerisme.
La restauració borbònica i el catalanisme polític.
El primer terç del segle XX (1898-1931).
La República i la Guerra Civil.
La dictadura franquista.
La Transició i la recuperació de l'autonomia.
La Catalunya del segle XXI.
Tema A.3 Història de la policia a Catalunya
Les forces de seguretat i la seva història.
L'origen dels Mossos d'Esquadra.
Transformacions policials durant el segle XIX.
La policia durant les primeres dècades del segle XX.
La policia i la democràcia.
Tema A.4 Àmbit sociolingüístic
Història de la llengua.
Varietats lingüístiques.
La llengua aranesa.
Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l'Ortografia catalana.
Tema A.5 Marc geogràfic de Catalunya
Situació i divisió administrativa.
El relleu.
Els climes a Catalunya.
La xarxa hidrogràfica.
La vegetació.
La població.
Tema A.6 Entorn social a Catalunya
La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
Les polítiques públiques en matèria d'immigració.
Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.
Els serveis socials a Catalunya.
Tema A.7 Les tecnologies de la informació en el segle XXI
La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).
Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Seguretat de la informació.
L'Administració electrònica. Signatura electrònica.
Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.
Àmbit B Institucional
Tema B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)
Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
Contingut i estructura.
Els drets, els deures i els principis rectors.
Les competències de la Generalitat de Catalunya.
La competència en matèria de seguretat pública establerta a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya

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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