
 

 

Preparació per a l’accés a la inspecció d’educació 2021-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anàlisi i resolució de 
casos pràctics 

 

Sessions Informatives On Line 
Com s’accedeix a la inspecció? Fonaments i organització del curs 

4 i 28 d’octubre, de 18 a 20 h. 27 de novembre, de 8,30 a 10,30 h 
Joan Teixidó Saballs. Director acadèmic d’Opos.cat 

 

Caracterització i preparació de les diverses proves de l’oposició 
7 d’octubre i 2 de novembre de 2021, de 18 a 20 h 

Mª Mercè Berengueras Pont i José Mª Vera Mur. Coordinadors dels mòduls. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Disseny exclusiu per a la convocatòria d’oposicions a la inspecció d’educació 

 

TRETS DISTINTIUS DEL MÒDUL 2 “CAS PRÀCTIC”. 
Destinataris. Docents que desitgen preparar la prova de cas pràctic per a l’accés a la inspecció 

Durada. 6 mesos: de gener de 2021 a juny de 2022.    Preu. 600€ 

Sessions grupals. 1 sessió mensual. Dissabtes matí, de 11 a 13 h. 

Calendari. 15 gener, 12 febrer, 19 març, 30 abril, 14 maig, 11 juny i 2 juliol 

Atenció personalitzada. Entre de 6 i 10 estudiants per formador/a.  

Places limitades. Segons disponibilitat de formadors.  Equip de formadors a www.opos.cat 

Inscripció . Del 11-10-2021 a 29-01-2022 al . Portal d’inscripció telemàtica: https://inscripcions.opos.cat/ 

Informació i consultes. Oposcat.inspeccio@gmail.com, consultesopos@fumh.cat    663754103 

 

 

TALLER D’ESTUDI DEL TEMARI  
Anàlisi dels trets distintius de la prova i dels criteris d’avaluació 

Plantejament i resolució contextualitzada de casos pràctics originals  

Comentari grupal de possibilitats i alternatives de resposta 

Plantejament de tècniques a emprar en la intervenció de l’inspector/a 

Fonamentació legal i aplicació de normativa específica 

 Feed-back personalitzat a partir de les aportacions dels estudiants 

Sessions grupals mensuals + atenció personalitzada on line 

VIDEOCONFERÈNCIES INFORMATIVES 
Com s’accedeix a la inspecció?. Fonaments i Organització del curs. Joan Teixidó 
       4 i 28 d’octubre, de 18 a 20 h 
Caracterització i preparació de les diverses proves. Mª Mercè Berengueras. José Mª Vera 
       7 d’octubre i 2 de novembre, de 18 a 20 h 
Videoconferències gratuïtes. Inscripció a www.opos.cat. Assignació de places per ordre 
d’inscripció. Els inscrits rebran el link d’accés dos dies abans de la data de realització 

Opos.cat Inspecció 2022 


