
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Blocs Blocs Blocs Blocs del Programa Formatiudel Programa Formatiudel Programa Formatiudel Programa Formatiu 2019 2019 2019 2019----20202020    
Bloc 0A.- Comprendre l’estudi del temari per afrontar-lo amb èxit. Idees i 

recursos per a opositors als cossos docents  

1 sessió presencial de tarda (17 a 20 h)  

Durada: 3 h  

Docents: Joan Teixidó, Maite Ferrer, Eduard Malloll 

Equip de coordinació d’Opos.cat  

Gran grup 

Preu:  Gratuïta 

Dates: del 18 de març a l’11 d’abril de 2019 

 

Bloc 1.- Estudi del temari 
Cinc sessions presencials en dissabte matí segons calendari 

Guiatge, seguiment i orientació on line  

Nombre d’opositors atesos per un mateix docent: entre 10 i 15 

Formador: professor titular de l’especialitat 

Preu:  600€  

Matrícula: 1 de març a 27 d’abril de 2019 

 

Bloc 0B.- Comprendre la programació didàctica i la prova pràctica per 

afrontar-los amb èxit. Idees i recursos per a opositors als cossos docents  
1 sessió presencial de tarda (17 a 20 h)  

Durada: 3 h  

Docents: Joan Teixidó,   

Gran grup 

Preu:  Gratuïta 

Dates: de l’1 a l’11 de juliol de 2019 

 

1 sessió presencial de tarda (17 a 20 h)  

Durada: 3 h  

Docents: Ana Díaz (BCN), Sílvia Genís (GRA), Antoni Lamagrandes (SAP), Miquel 

Marcè (VIC) Sílvia Rodes (TARR), Josep Miquel (GIR) i Estefania Pedrós (LLEI),   

Gran grup 

Preu:  Gratuïta 

Dates: dijous 10, 17 i 24 d’octubre de 2019 

5 de setembre a 30 d’octubre 

 Opos.cat 
 Formació per a l’accés a la funció pública docent 

 

Opos.cat 



 
 

Bloc 2- Elaboració de la programació i preparació de la Prova Pràctica 
Cinc sessions presencials en dissabte matí segons calendari 

Seguiment i orientació on line  

Docent titular de l’especialitat  

Nombre d’opositors atesos per un mateix docent: 10 

Preu:  800€ 

Matrícula: 

Primera Fase: del 25 de juny al 10 de novembre de 2019 

Segona Fase: a partir de l’11 de novembre 2019 
 

 

Bloc 3.- Presentació de la programació, la UD i debat amb el tribunal 

Dues sessions presencials en un dia entre setmana a la tarda  (17 a 20 h)  

d’orientacions personalitzades per a l’exposició davant el tribunal  

Dues sessions presencials en dies en dissabte matí (9 a 14 h.) de preparació i 

simulació de la presentació davant el tribunal. 

Orientació en l’elaboració del guió de l’exposició on line 

Nombre d’opositors atesos per un mateix docent: de 5 a 7 

Preu per a opositors del programa Opos.cat: 250€ 

Preu per a altres opositors: 450€ 

Matrícula: 23 de març al 26 d’abril de 2020 


