
  

  

      

2020 CURS D’ORIENTACIÓ PER A LA 

PROMOCIÓ A CAPORAL I SERGENT 

GUÀRDIA URBANA BARCELONA 
 

Properes convocatòries internes de 100 places de caporals i de 50 places de sergents de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona. 
 
CCOO organitza un curs presencial de preparació per a l’oposició en dues edicions (matí i tarda), de 60 
hores de durada presencials (teoria segons temari).  
   
Places limitades: 30 per cada edició.   
  
Període preinscripció: Obert (fins al 28 de febrer) 

Hem preparat un curs per superar amb èxit la prova teòrica per caporals i sergents, on òbviament tindran preferència els i 
les afiliades a CCOO i, a més, gaudiran d'un descompte especial si fa més de 3 mesos que són afiliats. 

Les classes s'organitzaran en 10 sessions de 6 hores (total 60 hores), i s'impartiran en dues setmanes consecutives, de 
dilluns a divendres, del 16 de març al 27 de març, una edició en horari de matí, de 08:00 a 14:00 i una altra en horari de 
tarda, de 15:00 a 21:00. 

Durant el curs s'impartiran els 70 temes més importants i rellevants, els quals són comuns tant en la convocatòria de 
caporal com de sergents; D'una banda, s'ha evitat una càrrega lectiva excessiva, traient les matèries molt teòriques i que 
només precisen estudi o no precisen cap explicació o aclariment, i d'altra banda, s'han escollit els temes comuns a les 
dues convocatòries segons probabilitat del nombre de preguntes que puguin sortir a la prova basant-se en la promoció del 
2017. 

Les persones interessades, cal que omplin aquest formulari i rebran la informació completa, recordeu que les places són 
limitades i s'atorgaran per rigorós ordre de confirmació d'inscripció i antiguitat d'afiliació en CCOO. 

CALENDARI 

Dies Grup Matí Grup Tarda 

Del 16/03/2020 al 20/03/2020, i del 
23/03/2020 al 27/03/2020 

De 08:00 a 14:00  De 15:00 a 21:00 

 

PREUS 

 

 

 

AFILIATS/DES AMB MÉS DE 3 
MESOS D’ANTIGUITAT 

NOU AFILIATS/DES AMB 3 MESOS 
D’ABONAMENT AVANÇAT 

NO 
AFILIATS/DES 

80 € 100 € 175 € 

Preinscripcions només pel formulari següent: 

https://forms.gle/C5U6D5vN3e7vfEzNA 

https://forms.gle/C5U6D5vN3e7vfEzNA
https://forms.gle/C5U6D5vN3e7vfEzNA

