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Gratuït 

Introducció a temari i programació. Març-abril 2019  i setembre-octubre 2019 

Anàlisi del procés d’accés a la funció publica docent . Aprovar l’oposició: proves, preparació, 
dedicació, mètode de treball, dificultats, recursos... Què pot aportar-hi la formació?  

Conferència d’accés lliure amb inscripció prèvia a  www.opos.cat . 
 Places limitades per aforament. Acceptació per ordre d’inscripció.  

Pròleg CONÈIXER I COMPRENDRE L’OPOSICIÓ Gratuïta 

70% puntuació 

DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA Part B 30% puntuació 

5 sessions presencials de plantejament i comentari d’activitats pràctiques 
Orientacions i correccions personalitzades: 1 tutor/a per 10 estudiants 

PROVA PRÀCTICA Part A 

5 sessions presencials d’orientació i suport en l’estudi del temari 
Possibilitat de socialització de temes i materials amb altres companys 

Com s’estudia un tema? Mètode, ritme d’estudi, memorització, recursos. 

5 sessions presencials de plantejament i comentari d’activitats pràctiques 
Orientacions i correccions personalitzades: 1 tutor/a per 10 estudiants 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA Part A de 0 a 10 punts 

Part B 
PRESENTACIÓ AL TRIBUNAL 

1 sessió presencial en gran grup d’anàlisi dels aspectes a tenir en compte 
2 sessions se simulació de la preparació de la unitat didàctica, elaboració 

d’un guió per a la presentació, exposició i defensa davant del tribunal 
1 sessió presencial en gran grup de preparació la setmana anterior a la prova 

Preparació de l’exposició oral de la programació, la U.D. i resposta a les qüestions del tribunal 

Elaboració d’una programació didàctica per a un curs escolar, de 60 pàgines, que inclogui la plani-
ficació del currículum d’una àrea, matèria, crèdit, assignatura, etc. d’un nivell o etapa educativa  

Formació per a la Part A de la Segona Prova. Desembre 2019  a abril 2020 

Formació per a la Part A de la Primera Prova. Desembre 2019 a abril 2020 

Formació per a la Part B de la Primera Prova. Maig-juny 2020 

Formació per a la Part B de la Segona Prova. Abril 2019 a febrer 2020 

Desenvolupament per escrit d’un tema de l’especialitat extret a l’atzar 

Plantejament i resolució de supòsits pràctics. Disseny i comentari de situacions 
d’aprenentatge afavoridores del progrés competencial de l’alumnat  

70% puntuació 

de 0 a 10 punts 


