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09b/2021 

 
PART COMUNA COSSOS ESPECIALS A1-A2 
CURSOS PRESENCIALS-VIRTUALS (ZOOM) 

-Opció Dilluns tarda o Dissabte matí- 
 
 
 
Objectiu:  Preparació teòrica del temari comú (25 temes) dels cossos especials 

(subgrups A1-A2), amb sessions presencials-virtuals que es poden seguir 
des de casa, a través de la plataforma ZOOM. 

  
 Realització de 4 sessions pràctiques al final de la preparació teòrica, per 

realitzar tests transversals per matèries. 
 
Grup:    

a) Opció grup dilluns (de 16 a 19 h.) 
b) Opció grup dissabtes (de 9 a 13 h.)  

 
 
Matrícula: Dóna dret a l’accés a una plataforma on line a on es penjaran el temari 

de la part comuna dels cossos especials (subgrups A1-A2); i els 
materials de suport que els docents utilitzin a les sessions (es penjaran 
sempre amb posterioritat a la realització de la sessió).  

 
Inici curs: La primera setmana del mes d’octubre de 2021 es donarà accés a la 

plataforma del curs, per tal que les persones inscrites puguin començar a 
estudiar els 25 temes de la part general dels cossos especials, A1-A2. 

 
 Les classes presencials-virtuals per la plataforma ZOOM començaran el 

dia 8 de novembre de 2021 (grup dilluns) i el 15 de gener de 2022 (grup 
dissabtes), respectivament (-vegeu calendari de les sessions-). 

 
 
PERÍODE D’INSCRIPCIONS: Fins el dia 30 de setembre de 2021.  
(amb posterioritat a aquesta data es podran realitzar inscripcions, prèvia 
confirmació enviant la sol·licitud a: info@servicioscumlaude.com) 
 
Procediment d’inscripció: Veure les dues darreres pagines d’aquesta publicitat.  
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GRUP DILLUNS  
-16 a 19 h.- 

 

 
PROFESSOR 

 
MATÈRIA 

8 de novembre de 2021 SALVADOR B. Temes 1, 2  i  5 
15 de novembre de 2021 SALVADOR B. Tema 3 
22 de novembre de 2021 ESTHER R. Temes 6  i  9 
29 de novembre de 2021 SALVADOR B. Tema 4 
13 de desembre de 2021 ESTHER R. Temes 7  i  8 
20 de desembre de 2021 ESTHER R. Temes 10  i  11 

10 de gener de 2022 ESTHER R. Tema 12 
17 de gener de 2022 ÒSCAR S. Temes 15  a  17 
24 de gener de 2022 ESTHER R. Tema 13 
31 de gener de 2022 ESTHER R. Tema 14 
7 de febrer de 2022 XAVIER J. Tema 18 

14 de febrer de 2022 XAVIER J. Temes 19  i  20 
21 de febrer de 2022 CARLOS A. Temes 23, 24 i 25 (1ªpart) 
28 de febrer de 2022 ÒSCAR S. Temes 21  i  22 

7 de març de 2022 CARLOS A. Temes 23, 24 i 25 (2ªpart) 
14 de març de 2022 CARLOS A. Temes 23, 24 i 25 (3ªpart) 
21 de març de 2022 SALVADOR B. Tests temes 1  a  9  +  Repàs 
28 de març de 2022 XAVIER J. Tests temes 10  a  14, i  18  a  20  +  Repàs 

4 d’abril de 2022 ÒSCAR S. Tests temes 15  a  17, i  21  1  22  +  Repàs 
25 d’abril de 2022 CARLOS A. Tests temes 23  a  25  +  Repàs 

 
 

GRUP DISSABTES  
(9 a 12 h.) 

 

 
PROFESSOR 

 
MATÈRIA 

15 de gener de 2022 SALVADOR B. Temes 1, 2  i  5 
22 de gener de 2022 SALVADOR B. Tema 3 
29 de gener de 2022 ESTHER R. Temes 6  i  9 
5 de febrer de 2022 SALVADOR B. Tema 4 

12 de febrer de 2022 ESTHER R. Temes 7  i  8 
19 de febrer de 2022 ESTHER R. Temes 10  i  11 
26 de febrer de 2022 ESTHER R. Tema 12 

5 de març de 2022 ÒSCAR S. Temes 15  a  17 
12 de març de 2022 ESTHER R. Tema 13 
19 de març de 2022 ESTHER R. Tema 14 
26 de març de 2022 XAVIER J. Tema 18 

2 d’abril de 2022 XAVIER J. Temes 19  i  20 
30 d’abril de 2022 CARLOS A. Temes 23, 24 i 25 (1ªpart) 
7 de maig de 2022 ÒSCAR S. Temes 21  i  22 

14 de maig de 2022 CARLOS A. Temes 23, 24 i 25 (2ªpart) 
21 de maig de 2022 CARLOS A. Temes 23, 24 i 25 (3ªpart) 
28 de maig de 2022 SALVADOR B. Tests temes 1  a  9  +  Repàs 

4 de juny de 2022 XAVIER J. Tests temes 10  a  14, i  18  a  20  +  Repàs 
11 de juny de 2022 ÒSCAR S. Tests temes 15  a  17, i  21  1  22  +  Repàs 
18 de juny de 2022 CARLOS A. Tests temes 23  a  25  +  Repàs 
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Preus: (Preu total de cada curs).  
 

  

AFILIATS/-ES ALTRES 
BONIFICACIONS 

RESTA 
ALUMNES 

 

Matrícula 
Inclou Temari i materials 

 
70 € 

 
80 € 

 
100 € 

 

Docència 
(20 sessions) 

 

360 € 

 

460 € 

 

560 € 

 

TOTAL 
 

 

430 € 
 

 

540 € 

 

660 € 

 
 
L’equivalent en preu mensual de la docència seria: 72 € / mes per afiliats/-es; 92 € / mes per altres bonificacions; i 
112 € / mes per la resta d’alumnes; amb temari i power points de les sessions inclosos. 
 
* La categoria d’afiliats/-es és per a afiliats a CSIF, en virtut del Conveni de col·laboració signat per CUM 
LAUDE amb CSIF. 
 
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental): 
 

a) Discapacitat reconeguda superior al 33%. 
b) Títol de família nombrosa. 
c) Títol de família monoparental. 
d) Persones aturades de llarga durada. 
e) Dones víctimes de violència de gènere. 

 
 

Forma de pagament (dos terminis sense recàrrec): 
 
 

  

AFILIATS/-ES 
ALTRES 

BONIFICACIONS 

RESTA 
ALUMNES 

 
1.er TERMINI 
(amb la inscripció) 

 

280 € 
 

320 € 
 

370 € 
 

 
2.on TERMINI 

-Curs dilluns: De l’1 al 10 
de gener de 2022. 

-Curs dissabtes: De l’1 al 
10 de març de 2022). 

 
 

150 € 

 
 

220 € 

 
 

290 € 
 

 
 
 
Procés per realitzar la inscripció a aquest o a qualsevol altre curs:     
Veure darreres dues pàgines d’aquest full informatiu. 
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PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ  
en els CURSOS CUM LAUDE 

 
El període d’inscripció dels cursos ja està obert i finalitzarà d’acord amb 
les indicacions específiques que per cada curs conté la seva publicitat 
(veure informació del curs concret).  
 
Procediment d’inscripció: 
 
1) Emplenar la fitxa d’alumne amb totes les dades requerides.- La podeu trobar al 

nostre web: 
 
 

https://www.servicioscumlaude.com/fitxa-inscripcio-al-curs/?lang=ca 
 
 
 

2) Pagament.- Tant si heu designat com a mitjà de pagament la transferència com 
l’ingrés en compte, fer el pagament al número de compte següent: 
 

Servicios Integrales Cum Laude, SL 
CIF: B-66736448 

 

IBAN: ES47 0081 0310 3500 0179 5785 
 
 

3) Enviament de documentació: 
 
La inscripció en el curs no es produirà fins que envieu el justificant del pagament i la 
documentació acreditativa dels descomptes gaudits en la tarifa, encara que hagueu enviat la fitxa 
d’alumne a través de la pàgina web (Intenteu fer els dos passos el mateix dia). Si teniu problemes per 
emplenar la fitxa a través de la web, podeu sol·licitar-la al correu electrònic:  

 
info@servicioscumlaude.com 

 
 
 
Comprovada la documentació, se us confirmarà al correu electrònic designat la vostra inscripció 
en el curs a la finalització del període d’inscripcions. Si no rebeu la confirmació, cal que us poseu 
en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic següent, indicant el vostre nom i cognoms, 
el curs inscrit i un número de telèfon de contacte: 

 
info@servicioscumlaude.com 
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Posteriorment, quan finalitzi el període d’inscripcions, si és el cas, se us facilitaran les claus d’accés 
a la plataforma o a al curs on line al correu assenyalat a tal efecte a la fitxa d’inscripció (si ja teniu 
accés a una plataforma, se us donarà directament accés a la nova plataforma o curs, quan sigui 
procedent, i podreu accedir amb les mateixes contrasenyes) 
 
 
(MOLT IMPORTANT: en funció de la configuració del vostre correu electrònic, el correu amb les 
claus d’accés als cursos pot anar a parar al correu brossa / SPAM. En cas de no rebre el correu, 
comproveu que no estigui allà i si no envieu un correu a: info@servicioscumlaude.com) 
 
 
Per a obtenir més informació, per sol·licitar informació d’altres cursos, o per resoldre qualsevol 
dubte cal enviar un correu electrònic a: 
 

info@servicioscumlaude.com 
 

Telèfon: 93.128.87.36 / 692.227.113  
 

Horari d’atenció telefònica: Dilluns a dijous, de 16 a 20 hores 
 

(Atenció presencial amb cita prèvia) 
 

NOTA IMPORTANT: Degut a les característiques dels cursos oferts, Servicios Integrales CUM 
LAUDE, SL, no retornarà les quanties abonades en concepte d’inscripció en els seus cursos, 
llevat que es produeixi l’anul·lació d’un curs per manca del nombre d’alumnes mínim per poder 
iniciar-lo.  
Cap causa imputable a l’alumne donarà dret a la devolució de les quantitats abonades una 
vegada s’hagi iniciat el curs presencial o s’hagi tingut accés als cursos on line, o a la corresponent 
plataforma on es pengin els materials de suport dels cursos presencials. Si no es dóna cap de les 
circumstàncies anteriors, CUM LAUDE podrà autoritzar la devolució descomptant unes 
despeses de gestió de 50 euros. 
Les classes presencials es realitzaran d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i/o 
educatives. En el cas que aquestes classes presencials s’hagin de suspendre per indicació de les 
autoritats sanitàries i/o educatives, les sessions pendents del curs es realitzarien mitjançant la 
plataforma ZOOM en la forma determinada per CUM LAUDE i, en tot cas, desenvolupant els 
mateixos continguts que estiguessin programats de forma presencial. No es permetran en cap 
cas canvis de grup entre grups de classes presencials ni entre un grup zoom i un grup presencial. 
Es pot sol·licitar un canvi de classe puntual per motius excepcionals d’un grup presencial a un 
grup zoom, i entre dos grups zoom. 
Les classes virtuals-presencials que es realitzin mitjançant la plataforma ZOOM es podran seguir 
per alumnes de diferents grups de preparació d’oposicions, en funció de la matèria impartida. 

 

 
 


