OPOSICIONS

MOSSOS
D’ESQUADRA

OPOSICIONS

MOSSOS D’ESQUADRA
Vols formar-te per opositar en Mosso d’Esquadra? Barcelona Formació et prepara perquè ho aconsegueixis amb èxit.
Modalitat

Funcions

Et presentem una formació dinàmica i adaptada a les

Els Mossos d'Esquadra serveixen a la ciutadania
desenvolupant una sèrie de funcions rellevants com:

teves necessitats incloent sistema e-learning i
masterclass presencials que complementaran el teu
procés.
Requisits generals
Els aspirants hauran de reunir, abans que finalitzi el
termini d’admissió d’instàncies i durant el procés
selectiu, les següents condicions:
1. Tenir nacionalitat espanyola.

2. Tenir el títol de batxiller, l’equivalent o qualsevol

- Cooperació i col·laboració amb les entitats locals.
- Policia administrativa.
- Policia en seguretat viària i tràfic, prevenint i neutralitzant
les situacions de risc per a la seguretat de les persones i els
béns en les vies interurbanes i en les urbanes.
- Policia en matèria d’emergències i protecció civil.
- Policia judicial, investigació criminal, incloent-hi el crim
organitzat i el terrorisme, en els terminis que marca la llei.

títol superior. En cas d’una titulació obtinguda a

- Resolució amistosa de conflictes privats.

corresponent del Ministeri d’Educació.

neutralitzant les situacions de risc per a les persones i els

l’estranger, serà necessària l'homologació

3. Tenir 18 anys i no haver superat l'edat obligatòria de

- Seguretat ciutadana i ordre públic, prevenint i
béns.

jubilació.

4. No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica.

5. Tenir el nivell C1 de català (en cas contrari, realitzar
la prova corresponent).

https://mossos.gencat.cat

6. Tenir el carnet de conduir vehicles de categoria B1.
7. Declaració jurada per adoptar el compromís de
portar armes.

8. No tenir antecedents penals per delictes de dol.

9. No portar tatuatges que contradiguin els principis i
valors del Codi d’Ètica Policial de Catalunya.

10. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi
realitzar les corresponents funcions.

11. No haver estat separat mitjançant expedient
disciplinari del servei de qualsevol de les

administracions públiques ni estar deshabilitat per

poder realitzar les funcions públiques per sentència.

eltriangle.eu

Forma't i prepara't per a treballar en la feina
que sempre havies somiat

PROGRAMA FORMATIU
ÀMBIT A. Coneixement de l’entorn
Tema A.1: Història de Catalunya (part I)

Tema A.2: Història de Catalunya (part II)

Tema A.3: Història de la policia a Catalunya
Tema A.4: Àmbit sociolingüístic

Tema A.5: Marc geogràfic de Catalunya
Tema A.6: Entorn social de Catalunya

Tema A.7: Les tecnologies de la informació en el segle
XXI

ÀMBIT B. Institucional
Tema B.1: L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC)
Tema B.2: Les institucions polítiques de Catalunya
Tema B.3: L’ordenament jurídic de l’Estat

Tema B.4: Els drets humans i els drets constitucionals
Tema B.5: Les institucions polítiques de l'Estat

Tema B.6: Els òrgans jurisdiccionals. Poder Judicial i
Tribunal Constitucional

Tema B.7: L'organització territorial de l’Estat
Tema B.8: La Unió Europea

ÀMBIT C. De seguretat i policia
Tema C.1: Les competències de la Generalitat en

PROVES D’ACCÉS
PRIMERA FASE.
1. Proves de coneixements i proves aptitudinals.
• Qüestionari tipus test sobre el temari del programa.
• Bateria de tests psicotècnics.
2. Proves físiques.
• Circuit d’agilitat.
• Pressió sobre banc.
• Course Navette.
3. Proves d’adequació psicoprofessional.
• Test psicotècnic.
• Entrevista personal.
4. Proves de coneixement de la llengua catalana o
certificat d’haver adquirit el nivell C1 de català
• Redacció.
• Qüestionari.
• Lectura.
• Conversació.
5. Proves mèdiques
SEGONA FASE.
Curs de formació en l’Institut de Seguretat Pública de

matèria de seguretat

Catalunya (durada de nou mesos).

Tema C.3: La coordinació policial

TERCERA FASE.

Tema C.2: El Departament d’Interior
Tema C.4: El marc legal de la seguretat
Tema C.5 El Codi deontològic policial

ÀMBIT D. Coneixement de l'entorn polític, econòmic
i social de:

1. Catalunya

2. L’Estat Espanyol

3. El panorama internacional

*El programa està subjecte a possibles modificacions.

Període de pràctiques (durada de dotze mesos aprox.)

METODOLOGIA
Volem oferir-te la metodologia que et porti a l'èxit en la teva
preparació; per això tindràs cada setmana:
Classes presencials

✓ Classe teòrica de 3 h → Enfocada a l’anàlisi i comprensió
del temari
✓ Classe de 2 h → Preparació pel test psicotècnic
✓ Tutoria grupal → Discussió dubtes i casos pràctics
Classes en linia

✓ Tutoria grupal → Resolució dubtes sorgits durant l’estudi
A més a més, comptaràs amb preparació especialitzada i
personalitzada per a l'entrevista de rigor.
També tindràs accés a l'Aula Virtual on trobaràs material
complementari i una via directa de comunicació amb el teu
tutor.

A

Barcelona

Formació

apostem

per

la

qualitat en l'educació i per una gestió
reeixida del teu futur. Busquem enfortir les teves
qualitats professionals a través del nostre ampli
programa de formació que inclou
diversos camps que complementaran el teu perfil.

"La educación es el
arma más poderosa
que puedes usar para
cambiar el mundo"
Nelson Mandela

El nostre equip de professionals especialitzat
en

cadascun

dels

mitjançant tècniques

mòduls
d'estudi

que

impartim,

i

coaching

educatiu t'acompanyarà durant tot el teu procés
adaptant la metodologia a les teves necessitats.

El nostre principal objectiu és que aconsegueixis el teu.

Més de 600 estudiants
72% dels nostres estudiants
cada any
aconsegueixen feina en culminar les
seves pràctiques professionals

Més de 350 convenis
empresarials

Segell de qualitat
educativa Cum Laude

Gràcies al nostre programa educatiu actualitzat,
cada cop més empreses confien en els nostres
estudiants i serveis; és per això que el Servei Públic
d'Ocupació Estatal ens ha escollit com a Agència de
Col·locació Autoritzada núm. 0900000299 reforçant
l'enllaç entre les empreses i el professional amb el
perfil adequat a la seva sol·licitud.

ON TROBAR-NOS?

Ronda de la Universitat, 33, 08007 Barcelona
930 239 886 - 655.51.03.63

