
 
 

Curs de preparació per a l’accés a la funció públic a docent 2019-2020 
 

 
 
 

 
 

Presentació i col.loqui a càrrec de   

Joan Teixidó – Eduard Mallol - Maite Ferrer 
Equip de Coordinació d’Opos.cat 

 

 

Barcelona Granollers Tarragona Olot 
9 d’abril 2019 

Ins Jaume Balmes 

4 d’abril 2019 
Ins Antoni Cumella 

18 de març 2019 
Ins Pere Martell 

1 d’abril 2019 
Ins Garrotxa 

Vic Girona Sabadell Tortosa 
25 de març 2019 

Ins La Plana 

8 d’abril 2019 
Ins Montilivi 

3 d’abril 2019 
Ins Arraona 

19 de març 2019 
Ins Joaquim Bau 

Lleida Manresa Vilanova i la Geltrú Argentona 
26 de març 2019 

Ins M. de Montsuar 

27 de març 2019 
Ins Cal Gravat 

2 d’abril 2019 
Ins Joaquim Mir 

28 de març 2019 
Ins d’Argentona 

    
    

De 1De 1De 1De 17777 a 20 h a 20 h a 20 h a 20 h    
Activitat Gratuïta amb Inscripció Prèvia a Activitat Gratuïta amb Inscripció Prèvia a Activitat Gratuïta amb Inscripció Prèvia a Activitat Gratuïta amb Inscripció Prèvia a www.opos.catwww.opos.catwww.opos.catwww.opos.cat    

Guiatge i acompanyament en l’estudi del temari per a les 
oposicions de professor de secundària 2019-2020 

 
 



1.- CONVOCATÒRIA 2019-20. PROFESSOR/A DE SECUNDÀRIA. 

El Departament d’Educació ha fet pública la convocatòria de 2946 places del cos 590 

Professor de Secundària per al curs 2019-2020. Opos.cat ofereix un programa específic 

de preparació de les diverses proves. L’estudi del temari constitueix la part que exigeix 

major dedicació atesa la quantitat de temes de les diverses especialitats. 

Especialitat Temes  Especialitat Temes 
Alemany 69  Francès 68 
Anglès 69  Geografia i Història 72 
Biologia i geologia 75  Llengua catalana i literatura 71 
Dibuix 72  Llengua castellana i literatura 72 
Economia 71  Matemàtiques 71 
Educació Física 65  Música 70 
Filosofia 71  Orientació educativa 68 
Física i Química 75  Tecnologia 71 

Nombre de temes segons especialitat 

Opos.cat ofereix un model singular que permet comptar amb l’ajut i l’assessorament 

continuat d’un formador especialitzat durant gairebé un any. Es proposa ajudar 

l’opositor a estudiar més temes, en menys temps i d’una manera més eficaç. 

2.- GUIATGE I ACOMPANYAMENT EN L’ESTUDI DEL TEMARI. 

El guiatge i l’acompanyament en l’estudi del temari al llarg de 10 mesos constitueix 

una novetat en el model formatiu Opos.cat que presenta el següents trets distintius: 

Destinataris 
Opositors disposats a dedicar 10 mesos (abril 2019 – febrer 2020) a l’estudi del temari 

amb l’ajut i la supervisió d’un professional en exercici. 

Modalitat 
Acompanyament integral a l’estudiant: planificació, tècniques d’estudi, estratègies de 

memorització, foment de la col·laboració, supervisió, suport emocional... 

Durada 
10 mesos: d’abril de 2019 a febrer de 2020. 

Format 
5 trobades presencials. Dissabtes, de 9,30 a 14 h. Ins Antoni Cumella. Granollers 

Dates: 27 d’abril, 29 juny, 21 setembre, 16 novembre de 2019 i 25 gener de 2020 

Comunicació continuada on line amb el formador. 

Formadors especialitzats. 
Els formadors són professors titulars de l’especialitat en instituts públics.  

 

Atenció personalitzada 
Grups reduïts: de 10 a 15 estudiants d’una mateixa especialitat de diversa procedència. 

 

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

 

Guia d’estudi 
Els estudiants rebran gratuïtament el pdf 

Teixidó, J. (2019): L’estudi del temari per a oposicions a l’ensenyament secundari. 

Editorial Malhivern. La Garriga. 



3.- QUÈ OFERIM? 

� Organització racional del temps d’estudi en funció de la disponibilitat i dels 

hàbits de vida/estudi de l’opositor/a. 

� Seqüènciació i sistematització del procés d’estudi: identificació d’informació 

rellevant, preparació del material, esquematització, memorització i fixació. 

� Revisió i millora dels temes i materials d’estudi elaborats per opositors. 

� Impuls i organització de grups cooperatius de preparació i estudi del temari. 

� Supervisió de l’acompliment del ritme d’avenç previst al pla d’estudi. 

� Millora dels temes elaborats pels estudiants amb fonts complementàries: 

referències legislatives, materials didàctics,  programes educatius, etc. 

� Estructuració i adequació dels temes a les exigències de l’oposició. 

� Acompanyament i suport personalitzat en l’afrontament de les dificultats 

inherents a un procés perllongat d’estudi. 

� Realització de simulacions i correcció personalitzada dels resultats. 

� Concreció, a la fi del procés, d’un programa de revisió i manteniment dels 

temes estudiats que permeti arribar en les millors condicions a la data de 

l’oposició. 

 

4.- NO OFERIM EL DESENVOLUPAMENT DELS TEMES 

La delimitació i estructuració dels temes (el contingut) és responsabilitat de l’opositor. 

T’ajudarem a buscar recursos, a millorar el tema, a adequar-lo a les característiques de 

la prova, a formar grups col.laboratius per preparar-los, a incorporar-hi recursos 

didàctics, etc. però no et donem el tema fet. 

Entenem que l’esforç d’identificació, selecció i organització dels continguts, així com 

l’elaboració d’esquemes o guions d’estudi constitueixen una part essencial del procés 

d’estudi i apropiació del tema que ha de realitzar, d’una manera singular, cada 

opositor. 

 

5.- PREU 

Pagament únic: 600€.  

Pagament fraccionat (+4%): 400€ a l’inici + 224€ de l’1 al 15 setembre 2019 

 

6.- INSCRIPCIÓ I ASSIGNACIÓ DE PLACES 

De l’1 de març al 27 d’abril de 2019 a https://inscripcions.opos.cat/ 

L’acceptació d’estudiants ve condicionada per la disponibilitat de formadors de cada 

especialitat. L’opositor pot expressar preferència de formador (quan n’hi hagi més 

d’un) en el moment de formalitzar la inscripció. Equip de formadors a www.opos.cat 

 

7.- ENLLAÇ AMB LA RESTA DEL PROGRAMA OPOS.CAT 
Opos.cat considera que per a l’elaboració de la programació i les unitats didàctiques i 

la preparació de la prova pràctica (Bloc 2) n’hi ha prou amb cinc mesos (desembre 

2019 a abril 2020) amb dedicació prioritària. Durant el més de maig i la primera 

setmana de juny s’oferirà el Bloc 3: preparació de la intervenció davant del tribunal.  



 

8.- Bloc 0. Sessions Introductòries. 
Del 13 de març a l’11 d’abril de 2019, de 17 a 20 h., es realitzaran sessions gratuïtes 

d’introducció a l’estudi del temari i de presentació del model formatiu.  

Inscripció prèvia a www.opos.cat. Places limitades (50 persones) per aforament.  

 

9.- Model Formatiu Opos.cat 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

10.- Programa  
 

17 h.a 17,10 h Acreditació, acollida i introducció 
  

17,10 a 17,30 h. Què és? i com s’accedeix? a la funció pública docent. 

Què implica ser funcionari públic? Què és un concurs oposició? Trets 

distintius del procediment selectiu: fases, exercicis, calendari, 

tribunals, aspectes administratius... 
  

17,30 a 18 h. L’estudi del temari: caracterització de la prova i incidència 
en la superació de l’oposició? 

En què consisteix la prova? Quina importància té en el resultat final? 

Quins temes hi ha? Com ha de ser la resposta? On trobar-la?  
  

18 a 18,30 h Aspectes a considerar en l’estudi del temari. 

Quants temes estudio? Quins? Per on començo? Quin resultat final 

espero aconseguir? Adequació a la prova. 
  

18,30 a 19 h  Com s’estudia un tema?.  

Identificació i apropiació dels continguts. Memorització. Revisió. 

Consolidació d’aprenentatges. Recursos a l’abast. Principals 

dificultats.  
  

19 a 19,30 h En què consisteix el guiatge i l’acompanyament? 

Exposició i anàlisi de les característiques del programa Opos.cat d’ajut 

en l’estudi del temari per a professorat d’ensenyament secundari. 
  

19,30 a 20 h Col.loqui 

Aportacions, dubtes, preguntes i interrogants... 

Atenció personalitzada als qui ho desitgin a la fi de la sessió  
    

Bloc 0 

Conèixer i comprendre les diverses fases de l’oposició per afrontar-les amb èxit 
Temari: març Temari: març Temari: març Temari: març ––––abril 2019abril 2019abril 2019abril 2019    Programació i prova pràctica: setembreProgramació i prova pràctica: setembreProgramació i prova pràctica: setembreProgramació i prova pràctica: setembre----octubre 2019octubre 2019octubre 2019octubre 2019    


