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CURSOS ONLINE DEL COS SUPERIOR  
(OPCIONS: JURÍDICA, ECONÒMICA I PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS) 
 
 
 
Objectiu: Cursos específics per a preparar la part específica -opció jurídica, 

econòmica o de prevenció de riscos laborals- del cos superior de la 
Generalitat de Catalunya corresponent a la teva titulació, al teu ritme, 
al disposar del temari i de materials pràctics de suport. 

 
 
Contingut de cadascun dels cursos, en funció de l’opció escollida: 
 

 Temari  de la part específica corresponent (30 temes). 
 Actualitzacions del temari. 
 1 test de suport de cada tema de la part específica (10 preguntes x 30 temes). 
 4 Tests transversals de la part específica (120 preguntes –diferents a les 

preguntes dels tests de suport–). 
 Possibilitat de fer consultes a traves d’un FORO, que es respondran en un 

termini de 24/48 hores hàbils. 
 Accés al FORO per veure les consultes plantejades pels alumnes inscrits en el 

curs, així com les respostes obtingudes.  
 Altres materials d’interès. 

 
 
Durada: -Des del moment de la inscripció, fins al dia anterior de la prova 

corresponent al concurs oposició d’estabilització del cos superior. 
 
 -Amb posterioritat a aquest procés selectiu, es donarà l’opció a apuntar-

se al curs online de la mateixa opció (jurídica, econòmica o PRL) que 
s’organitzi per a preparar el procés selectiu derivat de l’oferta 
d’ocupació pública “ordinària”, amb un 50% de descompte. 

  
 
Docents:  Juristes i professionals funcionaris de carrera dels cossos superiors de 

la Generalitat de Catalunya, amb llarga experiència docent. 
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Preus del curs de cadascuna de les opcions (jurídica; econòmica; prevenció de riscos 
laborals):   
 

 
*AFILIATS/-ES 

 

**ALTRES 
BONIFICACIONS 

 
RESTA ALUMNES 

 
*450 € 

 

 
*500 € 

 
*550 € 

 
* La categoria d’afiliats/-es és per a afiliats a CSIF, en virtut del Conveni de col·laboració signat amb CUM 
LAUDE. 
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental): Discapacitat 
reconeguda superior al 32%; Títol de família nombrosa; Títol de família monoparental; Aturades llarga 
durada; Dones víctimes de violència de gènere. 
 
*Els alumnes del curs integral del cos superior de la part específica d’àmbit general 
organitzat per CUM LAUDE per a preparar el procés selectiu d’estabilització, gaudiran 
d’un descompte de 100 euros sobre la tarifa indicada. 
 
Preinscripcions: Fins el dia 10 de novembre de 2022, enviant correu electrònic a: 
secretaria@servicioscumlaude.com. Finalitzat el període de preinscripcions, 
s’informarà de l’inici del curs a les persones que hagin fet la preinscripció. 
 
 
Condicions dels cursos online: 

 
 L’accés al curs es realitzarà mitjançant unes claus d’accés intransferibles, que només 

podran ser utilitzades en tres IPs (ordinadors, tablets o  mòbils). És obligació de 
l’alumne la custòdia diligent d’aquestes claus.  
 
CUM LAUDE realitzarà comprovacions periòdiques dels llocs d’accés de les persones 
matriculades per tal de què es respecti la limitació d’IPs. La detecció de la utilització 
fraudulenta de les claus d’accés, be sigui per cessió a terceres persones o per 
utilització personal de més de tres IPs, comportarà la baixa automàtica del curs i la 
pèrdua de les quanties abonades, sense dret a reclamar. 
 

 Els continguts© de la plataforma estan cedits pels seus autors a l’empresa 
organitzadora: Servicios Integrales Cum Laude, SL. Queda prohibit l’ús indegut dels 
mateixos, com ara la cessió a tercers o la manipulació del seu contingut, sense el 
consentiment exprés de l’organitzadora i/o dels seus autors. 


