
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En què consisteix la Reserva de Plaça?En què consisteix la Reserva de Plaça?En què consisteix la Reserva de Plaça?En què consisteix la Reserva de Plaça?    
    

Les característiques distintives del programa Opos.cat  

 **Atenció personalitzada: 1 formadors per cada 10 estudiants 

 **Relació de coneixença i proximitat entre formador i opositor 

 **Seguiment d’un programa de Formació de Formadors de 30 h. 

 **Desplegament coordinat als diversos territoris 

comporten que només pot oferir un nombre limitat de places (que serà diferent a cada 

territori) en funció de la disponibilitat de formadors que hagin seguit i superat el 

programa de formació de formadors. 

 

La inscripció a Opos.cat i el pagament de la matrícula seran operatius a partir del 24 de 
setembre de 2018.  

 

Abans de fer la inscripció sembla lògic i recomanable assistir a la sessió gratuïta del 
Mòdul 0 que oferirem als diversos territoris (consulta calendari i seus) per tal de conèixer 

millor el programa i valorar la conveniència de matricular-te. 

 

La Reserva de Plaça garanteix que els opositors inscrits al Mòdul 0 (en qualsevol de les 

seves edicions) tindran una plaça reservada fins el dia 7 de novembre (una setmana més 

tard de la darrera edició del Mòdul 0) a la seu que hagin consignat al formulari. 

 

 

 

FAQ’S 
Quin cost té la Reserva de Plaça? 
Cap. Es gratuïta. 

 

Quins compromisos comporta? 
Per a l’opositor: inscriure’s i assistir a la sessió gratuïta de Mòdul 0 

Per a opos.cat: reservar una plaça als opositors inscrits a l’edició que indiquin fins el 7 de 

 novembre de 2018 

 

Com sabré que tinc plaça reservada? 
Rebràs un mail de confirmació en el termini d’una setmana. Si no el reps (sol ser degut a 

algun error en la introducció del mail) torna’t a inscriure 

 

Em puc matricular sense fer reserva de plaça? 
Sí. La matrícula serà oberta a partir del 23 de setembre 
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Em puc matricular sense haver assistit al Mòdul 0? 
Sí. La matrícula serà oberta a partir del 23 de setembre 

 

Puc fer “Reserva de Plaça” sense estar inscrit al Mòdul 0? 
Pots fer-ho però no té cap lògica. La Reserva de Plaça s’ha ideat per garantir que les 

persones inscrites al Mòdul 0 no en quedin sense. 

 

Fins quina data tinc Plaça Reservada? 
Fins el 7 de novembre de 2018, una setmana més tard de la darrera edició del Mòdul 0 

 

Quin és el període de matrícula? 
S’estableixen tres períodes bàsics 

Inicial: del 23 de setembre al 31 d’octubre 

 Per opositors que optin per inscriure’s a Opos.cat abans d’assistir al Mòdul 0 

Òptim: de l’1 al 17 de novembre 

 Entre la fi del Mòdul 0 i la realització de la sessió preliminar (17 de novembre) 

Ordinari: del 19 de novembre al 10 de desembre 

 Des de la sessió preliminar fins la setmana anterior a la Sessió 1 

 

 


