
 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS ONLINE PREPARATORI AL PROCÉS 

D’OFERTA PÚBLICA TÈCNIC/A SUPERIOR EN PSICOLOGIA (A1) 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

1.- El curs iniciarà el dia 24 de maig de 2019 i finalitzarà el dia de la segona prova (temari 
específic) segons convocatòria de la oposició de gener 16 de 2019. Si la segona prova de la 
convocatòria es realitzes més enllà del 30 de novembre del 2019, els alumnes podrien seguir 
accedint al curs sense tutories formatives que es reobririen un més abans de la data 
d’examen oficial. 

2.- Aquest curs serà impartit per professors amb llarga experiència en la docència d'oposicions 
(més de 10 anys), amb llicenciatures de dret i psicologia i amb amplia experiència en les 
matèries a impartir.  

3.- El temari del curs es composarà de les gravacions de les classes i el material docent facilitat 
pels formadors, específic del cos de Psicòlegs. Aquest material s’anirà actualitzant i s’informarà 
de totes les novetats normatives que es produeixin al llarg del curs. Les gravacions i materials 
es posaran a disposició dels alumnes de forma pautada a un període inferior a 48 hores hàbils 
un cop la classe s’ha realitzat. Els formadors del curs aniran pautant i planificant el temari per 
un millor aprenentatge i preparació. 

4.- El sistema metodològic emprat per la nostra Acadèmia serà a través del lliurament de les 
gravacions dels cursos presencials amb tipus test de cada tema i consultes amb l’equip docent 
que ha realitzat les classes/gravacions. 

5.Hi haurà un coordinador del curs, que serà el referent de contacte dels alumnes amb els 
professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà, centralitzant les diferents consultes 
dels alumnes per a la seva resolució pel professor especialista en la matèria. 

6.- Els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en un termini màxim 
de 24 hores, exclosos caps de setmana i festius. Les festivitats de Setmana Santa (del 18 
d’abril de 2019 fins al 21 d’abril de 2019) i el mes d’agost seran inhàbils per a la realització de 
consultes. 

7.- També es farà un “foro” on els diferents professors comentaran temes d'actualitat que poden 
tenir una relació directa o indirecta amb l'oposició. 

8.- Els professors podran organitzar sessions de “Xats” per tal de poder consultar aquells dubtes 
que tingui l’alumnat, així com proposar nous temes d’actualitat i poder tenir un intercanvi 
d’opinions. 

9.- Els alumnes resoldran tests amb sistema d’autocorrecció de totes les matèries directament 
a la plataforma del curs. Els alumnes tindran al seu abast, aproximadament: 
 
9.1.- 10 preguntes tipus test de comprensió de cada tema. 
9.2.- 4 test transversals dels diferents temes aproximament de 25 preguntes tipus test. 
9.3.- 1 simulacre d’examen online tipus test 

* en total més de 750 preguntes tipus test diferents! 

10.- Sessions presencials (preparació segona prova): Es podran realitzar sessions 
presencials, sempre i quan hi hagués quòrum suficient de persones interessades. Aquestes 
sessions presencials estarien incloses dintre del preu del curs on-line. 

  



 

 

CONDICIONS GENERALS 

CURS ONLINE PREPARATORI AL PROCÉS D’OFERTA PÚBLICA   

TÈCNIC/A SUPERIOR EN PSICOLOGIA (A1) 

TEMARI ESPECÍFIC  

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
1. Les quotes donen dret a la docència dels professors online, l’accés al campus (www.formarte.es/campus) i el 

material formatiu actualitzat del curs (gravacions, test i material de suport). El curs online s’obrirà el 24 de maig 

i restarà obert fins el dia de la segona prova segons convocatòria del 16 de gener del 2019. També inclou 

un simulacre d’examen online  de la segona prova . 

 
Online: Des de 24/05/2019 a data de la segona prova de la convocatòria segons convocatòria del 16 
de gener del 2019 (campus formatiu obert les 24 hores tots els dies de la setmana) 

 
 

Lloc d’impartició Online: www.formar-te.es/campus 

 
2. La plataforma online és el lloc on es penjaran el material formatiu de forma pautada i d'altra documentació 

que els formadors creguin oportuna. També servirà de mitjà de comunicació per als formadors per poder indicar 

pautes i per als alumnes per preguntar dubtes. 

 

3. Les quotes donen dret a la docència dels professors, l’ús de l’aula virtual, el material formatiu/gravacions i el 

material docent cedit durant el curs. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, 

amb targeta de crèdit o per transferència bancària. Els pagaments es realitzaran de la següent forma: 

 
 

 
 

1 PAGAMENT 

2 PAGAMENTS 

1er Pagament 2n Pagament Total 

Afiliats 680 € 475€ 400 € 295€ 285€ 200 € 730 € 495€ 

Nou Afiliats 750 € 525€ 480 € 320€ 300 € 225€ 780 € 545€ 

No Afiliats 900 € 630€ 550 € 400€ 380 € 250€ 930 € 650€ 

 

OFERTA 30 % DE DESCOMPTE JA APLICADA AL PREU 

PER IMPLEMENTACIÓ DE NOVA MEOTODLOGIA FORMATIVA A LES N OSTRES PREPARACIONS D’OPOSICIÓ! 

 

(*) Primer pagament i pagament únic: Abans d’iniciar el curs per confirmar plaça (Data límit 24/05/2019) 

(*) Segon pagament: Data límit 10/07/2019) 

 
 

4. Per a inscripcions posteriors a la data límit (24/05/2019): trucar al 934 815 581.  
 

5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s'aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a 

pagar. Si amb 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l'abonament de l'import, no podrà 

assistir al curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d'abonar la matrícula del curs i no podrà disposar 

d'avantatges en pagaments i descomptes per antic alumne. 

 
6. A aquests efectes, si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies 

abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. 

En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ 

avis i amb el justificant original, es retornarà l'import de les classes no realitzades a partir del dia de la baixa. 

 
7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota 

corresponent i confirmació per part de l’acadèmia. 
 

8. Els alumnes en situació d'atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte 

amb el centre per disposar d'unes condicions de pagaments que s'adaptin a les seves necessitats, prèvia 

acreditació de la seva situació. 

 

http://www.formar-te.es/campus


 

9. En el cas que per raons imputables al centre de formació s’hagi de suspendre una classe, aquesta es recuperarà 

el dia que més ràpidament ens sigui possible. Cal tenir en compte que si un dia de classe coincideix amb un 

dia festiu, aquest dia no serà recuperable. 

 

10. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar la fitxa d’inscripció corresponent, signar-a i esperar el correu 
electrònic que enviarà l’acadèmia per realitzar el pagament. Es pot enviar la fitxa escanejada mitjançant correu 
electrònic i pagament per transferència bancària a: formarte@formar-te.es Recordar d’enviar junt amb una 
fotocòpia del DNI per ambdues cares i una fotocòpia de l’últim rebut d’afiliació (si és el cas). 

 
 

11. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, us podeu adreçar al centre de formació mitjançant el 

telèfon 93 481  55 81 en horari   de dilluns a dijous de 09.00  a 14.00 h i de 16.00 a 19.00  h  i divendres de 

09.00 a 14.00 h. El mes d’agost romandrem tancats per període de vacances, no obstant, qualsevol consulta la 

podeu enviar a formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible. 
 

12. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la 

resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional de les sessions impartides. 

 

13. L’empresa es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i 

conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs. 

 

14. Tot el material que composa el curs presencial és propietat intel·lectual dels professors pel que són posats a la 

disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi 

personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està 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 material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per a estudi personal de 

l’alumne serà considerada una violació de les lleis internacionals del “copyright” que protegeixen els drets d’autor. 

 

 

mailto:formarte@formar-te.es

