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Curs de preparació Oposicions a l’administració  

Àmbit: Cossos de seguretat (Mossos d’esquadra) 

Durada: curs acadèmic 2018 – 2019 

 
Descripció  

Aquest és un curs de grup d’un any acadèmic de 
durada, que combina les sessions presencials amb 
l’estudi a casa, orientat a la superació de les 
proves d’accés oficials existents o a les 
convocatòries futures del cos de Mossos 
d’esquadra.  

 

Modalitat 

Semi-presencial, ja que combina les sessions 
presencials amb l’estudi individual necessari per a 
poder superar les proves d’accés oficials. 

Els estudiants disposaran de material per a cada 

sessió i, usant un campus virtual on-line, podran 
descarregar diferents activitats i materials que els 
professors posaran al seu abast.  

 

A qui va dirigit? 

A totes aquelles persones amb nacionalitat 
espanyola que, majors d’edat, vulguin optar a ser 
funcionari del cos de Mossos d’esquadra i que 
acompleixin amb els requisits de les oposicions 
convocades per part de l’administració pública 
convocant. 

 

Objectius i continguts del curs 

L’objectiu del curs és la correcta preparació dels 
candidats per a superar les diferents proves 
d’accés previstes per a cada convocatòria oficial. 

 

 

Horaris i dates 

 

Grups formació teòrico-pràctica: 

 Dimarts i dijous, de 19:00 a 20:30 

 Consultar altres possibilitats 
 

Dates 

 Inici:  Octubre 2018 

 Fi:  Juny de 2019 

 

Preus 

S’estableix una matrícula inicial i una única quota 
mensual, per a les classes teòrico-pràctiques 
realitzades.  
 

Drets d’inscripció: 25 € 

 

Classes teòrico-pràctiques 

Hores / Setmana Quota mensual 

3 hores setmanals 76,00 € al mes 

 

Activitats 

Al llarg del curs es realitzaran diverses sessions amb 
experts de les matèries del temari. Totes les activitats 
seran anunciades i calendaritzades al campus virtual, 
on es posarà també el material d’estudi del curs i altre 
material de suport. 

 

Procés d’inscripció 

Els estudiants poden realitzar el procés d’inscripció 
en qualsevol moment del curs. 

Cal omplir el formulari d’inscripció de Ceina i 

abonar la matrícula. Grups reduïts i alta per 
rigorós ordre de matrícula. 

 

 

Inscrivint-te en aquest curs, t’informem 
puntualment de les convocatòries 
relacionades  

 
 


