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                 CURS DE PREPARACIÓ PER L’ACCÉS AL COS D’INSPECTORS   

                                                               D’EDUCACIÓ 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ENSENYAMENT   PÚBLIC            

 

VOLEM AJUDAR-TE AMB EL TEU OBJECTIU 
 

 
 Sabem que tens inquietuds professionals, que et porten a 

profunditzar en el coneixement del sistema educatiu. 

 Sabem que vols col·laborar en la millora contínua del 

sistema, coneixent la  normativa, assessorant i orientant a la 

comunitat educativa. 

 Sabem que estàs il·lusionat/a per començar una nova 

trajectòria professional i aconseguir aquest objectiu. 

 T´oferim, no només formació,  també, orientació, 

recolzament i ajuda, fins   al final del procediment. 

  

          Estem preparats i el teu èxit serà la nostra principal 

motivació. 

 

 

            CURS ONLINE  

La classe s'emet per 

videoconferència a través d'una 

aplicació professional (Cisco 

Webex).  

La classe queda gravada, el que 

permet als assistents poder tornar 

a veure-la, repassar i plantejar, si 

cal, aquells dubtes que necessitin 

ser resoltes pels preparadors. 

Data inici 14 novembre  

1ª OPCIÓ I PREU 

Preparació 6 Supòsits Pràctics + Explicació continguts referits a la funció inspectora  (al novembre, desembre i 

gener) adaptats a normativa de Catalunya    METODOLOGIA ONLINE x VIDEOCONFERÈNCIA 

Preu curs: 

                    Afiliats UGT        630 €                                             curs + temari de la part A:                   1.100 €. 

                   Nous afiliats        725 €                                                      curs + temari de la part A:                    1.200 € 

                   No afiliats            900 €                                             curs + temari de la part A:                    1.370 € 

* ( nou afiliat és aquell que mai ha estat afiliat de la UGT)  *                           *Despeses d'enviament incloses* 
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Inscripció al curs de preparació accés al cos d’inspectors d’educació 

        

     

     

 

          

          Consultes: Tel 669 427073  Manuel     Email: fetepublica@catalunya.ugt.org 

 

2ª OPCIÓ I PREU 

Només Temari de la part A 

Preu temari :   

                    Afiliats UGT        680 €   

                   Nous afiliats        775 €   * ( nou afiliat és aquell que mai ha estat afiliat de la UGT) 

                   No afiliats            950 €                                                                                  *Despeses d'enviament incloses* 

 

3ª OPCIÓ I PREU 

Només Temari de la part B (21 temes que caldria adaptar a la normativa de Catalunya)  

Preu temari:   

                    Afiliats UGT        230 €   

                   Nous afiliats        260 €   * ( nou afiliat és aquell que mai ha estat afiliat de la UGT) 

                   No afiliats            320 €                                                                                  *Despeses d'enviament incloses* 

4ª OPCIÓ I PREU 

30 supòsits pràctics (que caldria adaptar a la normativa de Catalunya)  

Preu temari:   

                    Afiliats UGT        230 €   

                   Nous afiliats        260 €   * ( nou afiliat és aquell que mai ha estat afiliat de la UGT) 

                   No afiliats            320 €                                                                     *Despeses d'enviament incloses* 

https://www.forumcatalunya.es/course/index.php?categoryid=120
mailto:fetepublica@catalunya.ugt.org

