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Fase 3.- Del 1 al 20 d’octubre de 2019. Agrupament per especialitats 
Coneixement, revisió i millora de la prova pràctica de cada especialitat. 
Objectius: 

a.- Establir primera coneixença entre els formadors d’una especialitat 

b.- Conèixer les proves pràctiques 2018 i els criteris de correcció  

c.- Conèixer la proposta de proves pràctiques de cada especialitat 

 c.1. Efectuar propostes de millora o de canvi. 

d.- Conèixer el document Idees i pautes en la resolució de la prova pràctica 

 d.1. Efectuar propostes de millora o de canvi 

e.- Entendre el document base : Seqüència a seguir en la prova pràctica 

 e.1. Introduir canvis en la seqüència derivats de la naturalesa de la prova 

f.- Preparar la sessió presencial del dia 26 d’octubre de 2019. 

g.- Activar la comunicació entre l’equip de formadors  

 
Fase 5.- Dissabte, 26 d’octubre de 2019. Tots els formadors 
Institut Antoni Cumella. Granollers 

De 9 a 9,30 h. Acollida, salutació i aspectes operatius del curs de formació 
Jordi Salayet. Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà 

De 9,30 a 11,30 h. El Model Formatiu Opos.cat. Algunes concrecions 

Difusió. Matriculació. Acollida a estudiants. Sessió preliminar. 

Desenvolupament de les sessions presencials de dissabte 

Prova pràctica. Concepte. Seqüenciació. Feina d’avui. 

Elaboració / Revisió de la programació 

Assignació d’opositors a formadors. Gestió del Moodle.  

Bloc 3. Presentació i defensa davant del tribunal. La feina de formador/a 

Joan Teixidó. Director Acadèmic d’Opos.cat 

De 11,30 a 12 h. Esmorzar.  

De 12 a 13,30 h. Prova pràctica. Agrupament per especialitats 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 2 019-20

 

Formació de formadors 

Prova pràctica 
Continuació de la feina realitzada a la Fase On Line. Petit grup (16 aules) 

Anàlisi i millora dels enunciats. Idees i pautes de resposta. 

 

Joan Pere Rosselló, Marta Rotllan, Ana Alvarez, Dora Farnós, Meritxell Arderiu, J.M. 
Cardente, Anna Macías, Jeremy Buck, Miquel A. Gómez, Josep M. Alvarez, Cristina Juher, 
Elisabet Hinojo, Marta Orts, Marta Rifà, Pep Cortada. 
Formadors responsables d’especialitat d’Opos.cat 
 



 
De 13,30 a 14,30 h. Repetició de la sessió de juny 2019. FoFo Fase 1. 

Dirigida a formadors que s’han incorporat amb posterioritat a la realització de la 

Fase 1 o que no van poder assistir a la sessió de juny 2019 

Joan Teixidó. Director Acadèmic d’Opos.cat 

 

De 13,30 a 16 h. Dinar i descans 
 13,30 a 14,30 h. Primer torn de dinar 

 14,30 a 15,30 h. Segon torn de dinar 

 15,30 a 16 h. Descans 

 
De 16 a 17,30 h. La feina de formador/a a Opos.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 17,30 a 18,30 h. Posada en comú: preguntes, dubtes, matisacions. 

Al llarg de la jornada, tant al matí com a la tarda, hauran sorgit dubtes o interrogants 

que és bo donar a conèixer d’una manera pública perquè, probablement, són 

compartits per altres formadors. 

En alguns casos, serà possible donar-hi una resposta clara. En d’altres, potser no ho 

serà. Tot i això, haver-los identificat resulta clau per avançar 

 

Joan Teixidó. Director Acadèmic d’Opos.cat 

 

De 18,30 a 19 h. Informacions finals i comiat. 

 Previsió de futures accions i inici de l’acció formativa 

 

 

Fase 6. Ésser formador/a en modalitat On Line.  
Formació específica per a formadors de la modalitat on line 
 Aspectes específics de la metodologia on line al programa Opos.cat 

 Només per a formadors que facin modalitat on line. 

 Lloc de realització: Granollers. 

 Data, lloc i hora pendents de concreció. 

 

 Noemí Santamaria. Coordinadora d’Opos.cat On Line 2018-19 

Continuació de la sessió del matí 

Exposició i comentari grupal de qüestions pràctiques que se’t plantegen en la 

realització de la feina de formador/a al programa Opos.cat 

Trets distintius d’algunes especialitats 

Joan Pere Rosselló, Marta Rotllan, Ana Alvarez, Dora Farnós, Meritxell Arderiu, J.M. 
Cardente, Anna Macías, Jeremy Buck, Miquel A. Gómez, Josep M. Alvarez, Cristina Juher, 
Elisabet Hinojo, Marta Orts, Marta Rifà, Pep Cortada 


