
 

 

CONDICIONS ÚS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL AL 
PROCÉS D’OPOSICIONS 

La inscripció al servei d’assessorament i acompanyament comporta l’acceptació de les 
condicions establertes en aquest document. 

El servei d’assessorament i acompanyament és individualitzat i telemàtic entre 
alumne/a i assessor/a-coach. (Tots els assessors són col·legiats, han superat el procés 
d’oposicions, així com també la selecció efectuada per la direcció del Curs per actuar 
com a coach).  

Cal estar inscrit al Curs d’actualització del curs d’oposicions del 2021/23. 

El servei es farà 100% telemàticament, mitjançant algunes d’aquestes plataformes 

virtuals: Skype/Zoom/Meet, o d’altres que acordin les dues parts. 

Cal comunicar al COPLEFC de manera immediata qualsevol incidència amb l’assessor/a. 

El termini de prestació del servei d’assessorament és el 31/09/2023 (es publiquin o no 

les oposicions el 2023).  

La facturació com a assessor/a-coach serà de 540 €/pack individual de 9 h, o bé de 

240 €/pack individual d’ampliació de 4 h per a les persones que ja hagin fet el pack 

inicial de 9 h. 

No es podran oferir serveis fora dels contractats pel col·legiat/ada a través del 

COPLEFC.  

NOVETATS: 

 Possibilitat d’ampliació de 4 hores. 
 El pack individual de 9 hores inclou un apartat obligatori (entrevista) i la 

possibilitat d’elecció dels tipus d’assessorament entre els proposats tot seguit: 
o 1 h d’entrevista inicial (obligatòria) entre alumne/a i coach, en què es 

farà la valoració inicial del nivell de l’alumne/a, objectius, serveis i 
calendari que caldrà seguir. L’entrevista s’ha de fer durant els 15 dies 
posteriors a la inscripció al servei. Si no es compleix aquest requisit, el 
servei s’anul·larà i es retornaran els diners. 

o 8 h d’assessorament a escollir entre els serveis:  
 Línies estratègiques de la programació (1 h) 
 Revisió de la programació (3h)*  

 *(1 h 30 min de lectura i anàlisi prèvia per part de 
l’assessor/a + 1 h i 30 min de tutoria amb l’alumne) 

 Entrevista de valoració i feedback programació (1 h) 
 Pautes, estructura i redacció dels temes (1 h) 
 Estudi i revisió de 2 temes (1 h i 30 min) 
 Plantejament i estructura d’un cas pràctic (1 h) 
 Revisió d’un cas pràctic (3 h)*  

 *(1 h 30 min de lectura i anàlisi prèvia per part del coach 
+ 1 h i 30 min de tutoria amb l’alumne) 



 

 

L’assignació de les places de cada opció es farà per sorteig fins a exhaurir les places.  

El Col·legi farà tot el possible per atendre la peticions. 

 

BLOC PREU PAGAMENT 

Nou servei de 
coach 

    (1 h d’entrevista 
+ 8 h servei 

d’assessorament) 

540 €* 
 

*Exclusiu per a 
inscrits al Curs 

d’oposicions del 
2021/23. 

En el moment 
de la 

inscripció per 
TPV 

 

Fora d’aquest període no es permetrà cap comunicació amb el col·legiat/ada 

relacionat amb els serveis contractats. Ni establir cap tipus de compensació per una 

ampliació al marge dels serveis pactats amb el COPLEFC, llevat que es renovi aquest 

servei a través del COPLEFC.  

Es podran tornar els diners: 

 Si durant els 15 dies següents a l’assignació de l’assessor/a (coach) no es fa la 

primera reunió d’1 h, d’entrevista inicial. 

 Si es comunica per correu electrònic a coplefcaula@coplefc.cat la insatisfacció 

del servei abans d’haver rebut menys de 2 h d’assessorament. 

 Si es comunica degudament documentada la impossibilitat d’acomplir el servei 

abans del 30 d’abril de 2023 a coplefcaula@coplefc.cat 

No es tornaran els diners: 

 Si no es fa ús del servei d’assessorament i acompanyament abans del 

31/09/2023. 

 Si no es convoquen oposicions el 2023 de la nostra especialitat. 

 

 

Barcelona, 28 de març de 2022 

 


