sindicat autònom de policia

Acció Sindical

Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcel ona - Tel. 93 342 68 10 - Fax. 93 342 68 1 1 - www.sap-ugt.cat - sap@sap-ugt.cat

PREPARA’T AMB NOSALTRES PER
SER CAPORAL I SERGENT
Barcelona, 7 de maig de 2015

A partir d'ara, continuant amb el compromís adquirit en la formació amb tots i cadascú dels
nostres afiliats/des, el SAP et dóna la possibilitat de preparar-te per a poder afrontar amb
garanties suficients la convocatòria de promoció de CAPORAL i SERGENT.
Els curs de preparació a l’oposició es realitzarà a través de la nostra Plataforma de
formació ON-LINE, WWW.FORMACIOFEPOL.CAT
A més a més, et donem el TEMARI en paper per tal de facilitar-te l’estudi dels diferents
mòduls.
MES D’INICI
JUNY/JULIOL
MES DE FINALITZACIÓ
SETEMBRE/NOVEMBRE
AFILIATS
150 Euros
PREU CURS
NO AFILIATS
250 Euros
(Accedeix al CATÀLEG) Per a més informació trucar al Tel. 93 342 68 10
*Les Dates resten subjectes en funció de les bases del concurs
OBJECTIUS GENERALS
Aquest curs està dissenyat per a preparar tota la part teòrica de l’oposició de Caporal del
CME. A més a més, us ensenyarem a fer i respondre psicotècnics i com afrontar l’entrevista
personal.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

-

Realització de test ON-LINE que servirà als alumnes per anar preparant la part
teòrica que es trobaran el dia de la prova.
Preparació i realització d’una bateria important de psicotècnics, que seran analitzats
pels psicòlegs coordinadors i que us podran orientar individualment per intentar
millorar aquells aspectes que s’hagin de millorar.
Preparació de l’examen oficial amb una simulació 100% real de la 1ª prova de
l’oposició en una Universitat Catalana. Se us informarà, una vegada iniciat el curs,
del lloc, la data exacta, l’hora i tot el que heu de portar per tal de realitzar la prova via
e-mail. És obligatòria la seva realització si es vol obtenir el certificat d’aprofitament.
Preparació de l’entrevista de selecció.
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