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AMPLIACIÓ OFERTA FORMATIVA  

En relació amb els processos de selecció (oposicions) en curs i en previsió, posem a disposició de les                  
persones interessades els següents CURSOS PRESENCIALS de preparació de la part comuna del temari              
(enllaç fsc-generalitat.ccoo.cat/oposicions/): 

Cossos especials A2 (pendent de publicar les convocatòries previstes per 2020) 

Començarà el pròxim 17 de febrer de 2020 i finalitzarà el 13 de juliol de 2020. 

Impartició els dilluns i dimarts de 16:30 a 20:30 i una durada de 100 hores. 

Cos d'Agents Rurals (pendent de publicar la convocatòria prevista per abril) 

Començarà el pròxim 15 de febrer i finalitzarà el 23 de maig de 2020. 

Impartició els dissabtes de 9 a 14 hores i una durada de 60 hores. 

 Cos subaltern per a persones amb discapacitat intel·lectual (convocatòria 240) 

Començarà el 20 de febrer i finalitzarà el 28 de maig de 2020. 

Impartició els dijous de 17 a 20.30 hores i una durada de 49 hores. 

 Cos subaltern (pendent de publicar la convocatòria prevista per febrer) 

Segona edició del curs que començarà el 4 de març i finalitzarà el 3 de juny 2020. 

Impartició els dimecres de 17:30 a 20:30 i una durada de 36 hores. 

Cos de bombers (convocatòria 81/19.2) 

Començarà el 18 de febrer i finalitzarà el 30 de juny de 2020. 

Impartició els dimarts de 16.30 a 20.30 hores i una durada de 75 hores. 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 

Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070 

C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 
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gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 
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