Mòdul
4

Presentació de la programació anual i de la unitat
didàctica. Debat amb el tribunal.

4 sessions presencials de simulació: del 2 maig al 5 juny 2019
Materials formatius i exercicis pràctics elaborats per Opos.cat
Acompanyament a l’opositor fins la primera setmana de juny
Formadors especialitzats amb formació prèvia
Atenció personalitzada: de 6 a 8 estudiants per formador
Preparació del debat amb el tribunal: preguntes i respostes
Inscripció: de l’1 al 17 de març de 2019
Preu: 230€

1.- ENTITAT
La intervenció davant del tribunal consisteix a presentar la Programació i una Unitat
Didàctica, d’entre tres elegides a sorteig. L’opositor disposa de 20 minuts per a
cadascuna de les parts. Pot utilitzar un guió d’una pàgina i recursos tecnològics
auxiliars. Finalment, ha d’afrontar un breu debat amb el tribunal durant 5 minuts.
El Mòdul 4 constitueix un element clau en la superació de la primera part de l’oposició
que, atès el seu caràcter eliminatori, permet l’accés a la segona part (prova pràctica i
temari).

2.- DESENVOLUPAMENT
El mòdul 4 es desplega en quatre sessions: dues de gran grup i dues de grup reduït.
Sessió 1.

Caracterització de la prova. Aspectes a tenir en compte en la preparació i en el
desenvolupament. Estructura i principals continguts de cadascuna de les parts.
Prèviament a la sessió, els opositors hauran llegit i comentat el text:
Teixidó, J. (2019): Intervenció de l’opositor davant del tribunal. Idees i recursos per a
opositors a cossos docents. Ed. Malhivern. La Garriga.25 pàg.

Les idees a tenir en compte en l’exposició, l’estructura i els consells i recomanacions es
transmetran per escrit (material de lectura) i a les sessions presencials en gran grup.
Sessions 2 i 3.
Simulació de la presentació de la Programació i la Unitat Didàctica.
Sessions de simulació en petit grup (màxim 8 persones). Cada opositor haurà preparat
prèviament la intervenció, la desenvoluparà i obtindrà un feed-back (a partir d’una
rúbrica) dels formadors i dels companys que podrà tenir en compte en futures
simulacions. Els aspectes bàsics que es tindran en compte en la simulació són:
a) Què dir?. Seleccionar i ordenar els continguts a exposar.
b) Com dir-ho? Presentar-los d’una manera entenedora i atractiva.
Orientacions per a l’elaboració del guió de l’exposició i correcció de la versió final (1 pàgina) a
través de Moodle

Sessió 4.
Darrera sessió d ‘acompanyament, la setmana anterior a l’inici de l’oposició, a càrrec
del coordinador territorial. Gran grup.
Es destina a tractar els dubtes o interrogants que hagin sorgit en la preparació i l’assaig
de l’exposició durant la darrera setmana; a comentar les últimes informacions, a
repassar el desenvolupament de les proves i a aportar els darrers consells i
recomanacions.

3.- LLOC DE REALITZACIÓ
Les sessions del Mòdul 4 es realitzaran a les seus habituals de realització de les
sessions formatives llevat que causes imprevistes obliguin a efectuar canvis de darrera
hora, fet que s’avisarà amb suficient anticipació.

4.- CALENDARI
Sessió 1

Mestres: de 18 a 21 h.

FP: de 10 a 13 h

Barcelona L’Hospitalet
Sabadell
Granollers
Manresa Vilanova i G
Vic
02/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 07/05/2019 06/05/2019 09/05/2019 03/05/2019
Argentona
Lleida
Tarragona
Girona
Tortosa
F.P. Granollers
08/05/2019 08/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 07/05/2019
11/05/2019

Sessions 2 i 3
Sessió 4

Totes les seus

Dissabtes, 18 i 25 de maig

Mestres: de 18 a 21 h.

De 9 a 14 h

FP: de 10 a 13 h

Barcelona L’Hospitalet
Sabadell
Granollers
Manresa Vilanova i G
Vic
05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 04/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 03/06/2019
Argentona
Lleida
Tarragona
Girona
Tortosa
F.P. Granollers
04/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 03/06/2019
08/06/2019

5.- FORMACIÓ DE GRUPS
En l’assignació d’opositors a formadors s’aplicaran, tant com sigui possible, criteris
d’heterogeneïtat. Es procurarà la formació de grups on coincideixin opositors de
diverses especialitats o de diversos grups de formació dins Opos.cat.
Entenem que aquesta modalitat d’agrupament possibilita un major enriquiment dels
participants i, alhora, suavitza les reticències dels opositors a desvetllar (a pocs dies de
la prova) l’estratègia i els recursos de presentació davant del tribunal.

6.- FORMADORS
Formadors del programa Opos.cat que han seguit un programa de formació específic
per a la impartició del mòdul 4.

7.- MATERIALS
Materials específics d’Opos.cat per al mòdul 4.
Teixidó, J. (2019): Intervenció de l’opositor davant del tribunal. Idees i recursos per a opositors
a cossos docents. Ed. Malhivern. La Garriga.25 pàg.
Felip, N., Ferrer, M. i López, F. (2019): Exemples i recursos per a la presentació de la
programació i la unitat didàctica. Materials d’ús intern d’Opos.cat.

8.- PREU
230€. Opositors vinculats al programa Opos.cat
430€ Opositors sense vinculació a Opos.cat

9.- INSCRIPCIÓ
De l’1 al 17 de març de 2019.
https://inscripcions.opos.cat

10.- DESPLEGAMENT
De l’1 a 28 febrer

Difusió del Mòdul 4 a opositors i formadors

De l’1 a 17 de març Període d’Inscripció
De l’1 a 17 de març Formació de formadors. Fase 1
Teixidó, J. (2019): Intervenció de l’opositor davant del tribunal. Idees i
recursos per a opositors a cossos docents. Ed. Malhivern. La
Garriga.25 pàg

Del 18 a 31 de
març

Formació de formadors. Fase 2
Anàlisi i comentari dels exemples pràctics i aportacions dels
formadors

De l’1 a 8 d’abril

Reunió de coordinació dels formadors de cada territori

Del 2 maig a 8 juny

Desenvolupament de les sessions formatives

