
  

 

“CURS PREPARACIÓ OPOSICIONS IBSALUT”       

 

PREU I INSCRIPCIONS 
 
En primer lloc, s’ha d’emplenar el formulari de matriculació habilitat en la web d’IFSES 
https://ifses.es/ifsesope/registro.jsp i després realitzar el pagament de la matrícula segons la modalitat: 
 
MODALITAT DISTÀNCIA: Matrícula 100€ (si ets col·legiat/col·legiada del COIBA s’aplicarà el descompte del 

70% en la matrícula, i l’import serà de 30€), i mensualitat de 120€. Si ets antic alumne d’IFSES i has fet complet 

un curs amb ells des de 2015, la mensualitat serà de 90€. Realitzar l’ingrés de la matrícula en el número de 

compte del BANC SANTANDER: ES77-0049-4339-1426-1006-6003 

 

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), en col·laboració amb IFSES EDUCACIÓN 

(IFSES), ofereix un any més el curs per a la preparació de les pròximes oposicions d’Infermeria del Servei Balear 

de Salut (IBSALUT). 
 

Data d’inici: setembre 2022 (pendent confirmar data exacta) 

 
Si estàs interessat, INSCRIU-TE!!!  -MODALITATS:  Distància (online), Streaming (classes completes en 

directe). Preus especials per a col·legiats del COIBA. 

-El curs consta de dues fases:  Extensiva i Intensiva:  
 

Modalitat DISTÀNCIA:  Fase EXTENSIVA: tindrà una durada de 7 mesos, en la qual s’entregarà 6 simulacres, dels 

quals 4 es corregiran en streaming. Per a facilitar l’estudi s’inclouen 2 classes extres, també en streaming, que es 

fixaran en el calendari i es programaran amb antelació per a que l’alumnat pugui assistir. El cronograma de 

classes es publicarà a la plataforma d’IFSES i s’enviarà al correu electrònic de forma mensual. Fase INTENSIVA:  

Tindrà una durada de 4 mesos. S’entregaran 4 simulacres, dels quals 2 es corregiran en streaming. S’inclou a més  

2 classes extres en streaming. En aquesta fase s’entregaran test intensius de cada tema i 4 simulacres.                      

 

Modalitat STREAMING (PRESENCIAL): Fase EXTENSIVA: tindrà una durada de 7 mesos, és a dir 29 classes, 26 

seran per a impartir temari i 3 per a corregir simulacres. S’inclouen 4 classes extres; 3 per a reforçar les matèries 

amb major dificultat i 1 per a corregir altre simulacre.  IFSES farà entrega del temari (tema i test) mensualment. 

Fase INTENSIVA: tindrà una durada de 4 mesos, és a dir 16 classes de 5 hores, més 4 classes extres. En aquesta 

fase s’entregaran test intensius de cada tema i 4 simulacres (2 es corregiran en streaming). 

 

El cronograma de classes es publicarà en la plataforma d’ IFSES i s’enviarà al correu electrònic de l’alumnat de 

forma mensual.                                           

https://ifses.es/ifsesope/registro.jsp


  

 
 
 

MODALITAT STREAMING (PRESENCIAL): Matrícula 100€ (si ets col·legiat/col·legiada del COIBA s’aplicarà 

el descompte del 70% en la matrícula, i l’import serà de 30€), i mensualitat de 160€. Si ets antic alumne 

d’IFSES i has fet complet un curs amb ells des de 2015, la mensualitat serà de 120€. Realitzar l’ingrés de la 

matrícula en el número de compte del BANC SANTANDER: ES72-0049-4339-1426-1006-5996 

 

En realitzar l’ingrés, en el concepte s’haurà d’indicar: “Nom, llinatges i modalitat del curs: OPE IBSALUT 

STREAMING o DISTÀNCIA, segons correspongui (sense aquestes dades no serà possible realitzar la 

matrícula). Una vegada que l’ingrés es faci efectiu, IFSES contactarà amb l’alumne/a per a confirmar la 

inscripció i explicar la resta del procediment per a abonar les mensualitats i rebre el material. 

 

Per a que s’apliqui el descompte de matrícula als nostres col·legiats, NO OBLIDIS POSAR EL TEU NÚMERO DE 

COL·LEGIAT/DA  

-PER A MÉS INFORMACIÓ:  Contactar amb IFSES, Tel. 91.198.70.64 o amb el COIBA-Àrea de Formació Tel. 

971.46.27.28 o por e-mail:   formacio@infermeriabalear.com  


