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CURSOS

CUM LAUDE disposa de tres cursos per preparar el concurs-
oposició del cos auxiliar administratiu dels processos 

d’estabilització, l’accés pel torn lliure i la promoció interna al cos 
auxiliar administratiu:

1.- Curs cos auxiliar administratiu dissabtes                              
(docència presencial)

2.- Curs cos auxiliar administratiu dilluns (docència virtual –ZOOM –)

3.-Curs online cos auxiliar administratiu (sense docència)



CURSOS

Aquests cursos es centraran en el temari  del concurs-
oposició dels processos d’estabilització i de la promoció 

interna (segons informació dels sindicats, podria tractar-se del 
mateix temari i serien promocions internes especials, que permetrien, 

en determinats cossos, quedar-se en el mateix lloc de treball).

No obstant, les persones que, amb posterioritat, vulguin 
continuar preparant els processos ordinaris, tindran un 

50% de descompte en els cursos que s’organitzin per a la 
seva preparació.  



CURSOS

1.- CURS COS AUXILIAR ADMINISTRATIU 
DISSABTES (presencial)

Horari de les sessions docents: 

De 9 a 13 h

Lloc de realització de les classes: 

Centre d’Estudis Politècnics

C/ Santa Anna, 28, 08002-Barcelona 

(al costat de plaça Catalunya)



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

Inclou:

1. Accés a la plataforma online del curs.

2. Temari i altres materials complementaris (actualitzacions fins la 
finalització del curs)

3. Docència (20 sessions presencials).

4. Eina online de test transversals il·limitats (tests de 10-20 preguntes).

5. Possibilitat de dubtes al FORUM de la plataforma online.

6. Píndoles formatives.

7. Accés gratuït a seminaris per matèries que organitzi CUM LAUDE.



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

DURADA

Fins la data de realització de les proves o, com a 
màxim, fins el dia 31 de desembre de 2024

(data màxima en què, per llei, han d’estar resolts tots els processos d’estabilització)



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

Molt important: 

Les sessions docents es programaran per iniciar-se al llarg del mes de 
setembre de 2022. 

El calendari es penjarà a la plataforma online del curs.

El ritme de sessions dependrà de les previsions que publiqui 
l’Administració, així que, si fos el cas, es podrien fer dues sessions 

docents a la setmana.

Cal tenir en compte que les píndoles formatives es poden programar 
per qualsevol dia de la setmana, en horari de tarda.



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

PREPARACIÓ INTEGRAL DEL PROCÉS 
SELECTIU

Podeu veure una explicació detallada del que inclou la preparació integral del curs  al 
power point penjat al nostre web, a través d’aquest enllaç:

https://www.servicioscumlaude.com/wp-
content/uploads/2.-PREPARACIO-INTEGRAL-dels-

processos-selectius-4.pdf

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/2.-PREPARACIO-INTEGRAL-dels-processos-selectius-4.pdf


PREU

CUM LAUDE ofereix tres tarifes pels seus cursos:

Tarifa ordinària

Tarifa bonificada
-Discapacitat reconeguda superior al 32% / Família nombrosa / Família monoparental /

Dones víctimes de violència de gènere / Víctimes de terrorisme / Persones aturades de llarga durada

Tarifa afiliats
-Persones afiliades al sindicat CSIF i que mantinguin la seva afiliació durant tot el curs-

El preu a pagar serà el resultant de la tarifa aplicable a cada persona, en 
funció de si te algun tipus de bonificació o no (la bonificació caldrà acreditar-la).



PREU
cos auxiliar administratiu dissabtes

(presencial)
FORMA DE 

PAGAMENT

TARIFA 

ORDINÀRIA

TARIFA 

BONIFICADA

TARIFA 

AFILIATS

FINANÇAMENT

Finançat a 12 mesos

79,16 €/mes 71,25 €/mes 63,33 €/mes

FINANÇAMENT

Finançat a 9 mesos

105,55 €/mes 95 €/mes 84,44 €/mes

FINANÇAMENT

Finançat a 6 mesos

158,33 €/mes 142,5 €/mes 126,66 €/mes

FINANÇAMENT

Finançat a 3 mesos

316,66 €/mes 285 €/mes 253,33 €/mes

PAGAMENT EN 

2 TERMINIS

1er: 475 € 1er: 427,5 € 1er: 380 €

2on: 475 € 2on: 427,5 € 2on: 380 €

PAGAMENT EN 1 TERMINI               

(amb un 5% descompte) 
902 € 812 € 722 €

PREU TOTAL PREPARACIÓ INTEGRAL 

PROCÉS SELECTIU
950 € 855 € 760 €



FORMA DE PAGAMENT

El pagament es pot portar a terme en qualsevol de les modalitats 
següents:

1. Pagament en un termini

2. Pagament en dos terminis

3. Pagament finançat

Per tenir més informació, consulteu el power point de formes de 
pagament penjat al nostre web:

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/3.-
FORMA-DE-PAGAMENT-4.pdf

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/3.-FORMA-DE-PAGAMENT-4.pdf


PROCEDIMENT 
D’INSCRIPCIÓ

Per saber el procediment d’inscripció als cursos de CUM 
LAUDE, consulteu el power point del procediment 

d’inscripció penjat al nostre web:

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/4.-
PROCEDIMENT-d-INSCRIPCIO-4.pdf

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/4.-PROCEDIMENT-d-INSCRIPCIO-4.pdf


CURSOS

2.- CURS COS AUXILIAR ADMINISTRATIU DILLUNS
(virtual –ZOOM –)

Horari de les sessions docents: 

De 16 a 19 h

Les sessions es realitzaran en directe a través de la plataforma ZOOM i no 
quedaran enregistrades. 

Els enllaços per accedir a les sessions docents es penjaran amb suficient 
antelació a la plataforma online del curs.

Amb posterioritat a la sessió es penjarà a la plataforma online del curs el 
material de suport de la sessió.



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

Inclou:

1. Accés a la plataforma online del curs.

2. Temari i altres materials complementaris (actualitzacions fins la 
finalització del curs)

3. Docència (20 sessions, a través del ZOOM).

4. Eina online de test transversals il·limitats (tests de 10-20 preguntes).

5. Possibilitat de dubtes al FORUM de la plataforma online.

6. Píndoles formatives.

7. Accés gratuït a seminaris per matèries que organitzi CUM LAUDE.



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

DURADA

Fins la data de realització de les proves o, com a 
màxim, fins el dia 31 de desembre de 2024

(data màxima en què, per llei, han d’estar resolts tots els processos d’estabilització)



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

Molt important: 

Les sessions docents es programaran per iniciar-se al llarg del mes de 
setembre de 2022. 

El calendari es penjarà a la plataforma online del curs.

El ritme de sessions dependrà de les previsions que publiqui 
l’Administració, així que, si fos el cas, es podrien fer dues sessions 

docents a la setmana.

Cal tenir en compte que les píndoles formatives es poden programar 
per qualsevol dia de la setmana, en horari de tarda.



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

PREPARACIÓ INTEGRAL DEL PROCÉS 
SELECTIU

Podeu veure una explicació detallada del que inclou la preparació integral del curs  al 
power point penjat al nostre web, a través d’aquest enllaç:

https://www.servicioscumlaude.com/wp-
content/uploads/2.-PREPARACIO-INTEGRAL-dels-

processos-selectius-4.pdf

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/2.-PREPARACIO-INTEGRAL-dels-processos-selectius-4.pdf


CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

PREPARACIÓ INTEGRAL DEL PROCÉS 
SELECTIU

Podeu veure una explicació detallada del que inclou la preparació integral del curs  al 
power point penjat al nostre web, a través d’aquest enllaç:

https://www.servicioscumlaude.com/informacio-cursos/

https://www.servicioscumlaude.com/informacio-cursos/


PREU

CUM LAUDE ofereix tres tarifes pels seus cursos:

Tarifa ordinària

Tarifa bonificada
-Discapacitat reconeguda superior al 32% / Família nombrosa / Família monoparental /

Dones víctimes de violència de gènere / Víctimes de terrorisme / Persones aturades de llarga durada

Tarifa afiliats
-Persones afiliades al sindicat CSIF i que mantinguin la seva afiliació durant tot el curs-

El preu a pagar serà el resultant de la tarifa aplicable a cada persona, en 
funció de si te algun tipus de bonificació o no (la bonificació caldrà acreditar-la).



PREU 
cos auxiliar administratiu dilluns (zoom)

FORMA DE 

PAGAMENT

TARIFA 

ORDINÀRIA

TARIFA 

BONIFICADA

TARIFA 

AFILIATS

FINANÇAMENT

Finançat a 12 mesos

70,83 €/mes 63,75 €/mes 56,66 €/mes

FINANÇAMENT

Finançat a 9 mesos

94,44 €/mes 85 €/mes 75,55 €/mes

FINANÇAMENT

Finançat a 6 mesos

141,66 €/mes 127,5 €/mes 113,33 €/mes

FINANÇAMENT

Finançat a 3 mesos

283,33 €/mes 255 €/mes 226,66 €/mes

PAGAMENT EN 

2 TERMINIS

1er: 425 € 1er: 382,5 € 1er: 340 €

2on: 425 € 2on: 382,5 € 2on: 340 €

PAGAMENT EN 1 TERMINI                     

(amb un 5% descompte)
807 € 726 € 646 €

PREU TOTAL PREPARACIÓ INTEGRAL 

PROCÉS SELECTIU
850 € 765 € 680 €



FORMA DE PAGAMENT

El pagament es pot portar a terme en qualsevol de les modalitats 
següents:

1. Pagament en un termini

2. Pagament en dos terminis

3. Pagament finançat

Per tenir més informació, consulteu el power point de formes de 
pagament penjat al nostre web:

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/3.-
FORMA-DE-PAGAMENT-4.pdf

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/3.-FORMA-DE-PAGAMENT-4.pdf


PROCEDIMENT 
D’INSCRIPCIÓ

Per saber el procediment d’inscripció als cursos de CUM 
LAUDE, consulteu el power point del procediment 

d’inscripció penjat al nostre web:

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/4.-
PROCEDIMENT-d-INSCRIPCIO-4.pdf

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/4.-PROCEDIMENT-d-INSCRIPCIO-4.pdf


CURSOS

3.-CURS ONLINE COS AUXILIAR ADMINISTRATIU
(sense docència)

Per preparar els processos al teu ritme, sense sessions 
docents, però amb tot el material necessari, el suport    
d’un coordinador del curs, i la possibilitat de participar 

gratuïtament en píndoles formatives a través de la 
plataforma ZOOM.



CARACTERÍSTIQUES 
DELS CURSOS

Inclou:

1. Accés a la plataforma online del curs.

2. Temari (actualitzacions fins la finalització del curs)

3. Test de 10 preguntes per cada tema.

4. Eina online de test transversals il·limitats (tests de 10-20 preguntes).

5. Possibilitat de dubtes al FORUM de la plataforma online.

6. Audio-lectures dels epígrafs del temari.

7. Materials complementaris (amb materials pràctics d’acord amb les previsions de la 
convocatòria).

8. Píndoles formatives (a través de la plataforma ZOOM)



CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS

DURADA

Fins la data de realització de les proves o, com a 
màxim, fins el dia 31 de desembre de 2024

(data màxima en què, per llei, han d’estar resolts tots els processos d’estabilització)



PREU

CUM LAUDE ofereix tres tarifes pels seus cursos:

Tarifa ordinària

Tarifa bonificada
-Discapacitat reconeguda superior al 32% / Família nombrosa / Família monoparental /

Dones víctimes de violència de gènere / Víctimes de terrorisme / Persones aturades de llarga durada

Tarifa afiliats
-Persones afiliades al sindicat CSIF i que mantinguin la seva afiliació durant tot el curs-

El preu a pagar serà el resultant de la tarifa aplicable a cada persona, en 
funció de si te algun tipus de bonificació o no (la bonificació caldrà acreditar-la).



PREU CURS ONLINE
cos auxiliar administratiu (sense docència)

FORMA DE 

PAGAMENT

TARIFA 

ORDINÀRIA

TARIFA 

BONIFICADA

TARIFA 

AFILIATS

FINANÇAMENT

Finançat a 9 mesos

66,66 €/mes 60 €/mes 53,33 €/mes

FINANÇAMENT

Finançat a 6 mesos

100 €/mes 90 €/mes 80 €/mes

FINANÇAMENT

Finançat a 3 mesos

200 €/mes 180 €/mes 160 €/mes

PAGAMENT EN 

2 TERMINIS

1er: 300 € 1er: 270 € 1er: 240 €

2on: 300 € 2on: 270 € 2on: 240 €

PAGAMENT EN 1 TERMINI             

(amb un 5% descompte)
570 € 513 € 456 €

PREU TOTAL CURS ONLINE 600 € 540 € 480 €



FORMA DE PAGAMENT

El pagament es pot portar a terme en qualsevol de les modalitats 
següents:

1. Pagament en un termini

2. Pagament en dos terminis

3. Pagament finançat

Per tenir més informació, consulteu el power point de formes de 
pagament penjat al nostre web:

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/3.-
FORMA-DE-PAGAMENT-4.pdf

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/3.-FORMA-DE-PAGAMENT-4.pdf


PROCEDIMENT 
D’INSCRIPCIÓ

Per saber el procediment d’inscripció als cursos de CUM 
LAUDE, consulteu el power point del procediment 

d’inscripció penjat al nostre web:

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/4.-
PROCEDIMENT-d-INSCRIPCIO-4.pdf

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/4.-PROCEDIMENT-d-INSCRIPCIO-4.pdf

