
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Formació de FormadorsFormació de FormadorsFormació de FormadorsFormació de Formadors    Opos.catOpos.catOpos.catOpos.cat    
L’equip de formadors està integrat per professionals titulars de l’especialitat per a la qual 

formen, amb experiència docent contrastada, que han seguit un programa de formació 

de formadors dissenyat ad hoc per impartir el curs.  

 

Modalitats de formació de formadors 
Per especialitat. Possibilita la coneixença, la interacció, l’intercanvi d’opinions i la 

generació de coneixement especialitzat entre els formadors de diversos territoris que 

comparteixen una mateixa especialitat. 

Per territoris. Possibilita la coneixença, la cohesió entre els formadors d’una mateixa 

edició alhora que afavoreix la posada en marxa i el desplegament de les sessions 

presencials  

 

Fase 1 
Assistència a una sessió de coneixement i familiarització amb el programa Opos.cat 

En què consisteix la feina de formador/a? 

Informacions diverses: calendari, compensació, dedicació, difusió de proximitat... 

Formador: Joan Teixidó Saballs 

 

 

Fase 2 
Lectura individual i posterior comentari i discussió compartida dels documents: 

Teixidó, J. (2018): Programació didàctica per a opositors. Proposta de desplegament de la 

programació didàctica adequada als requeriments de la convocatòria 2018-2019 a 

Catalunya. Ed. Malhivern. La Garriga. 

Teixidó, J. i Felip, N. (2019): Elaboració de la programació didàctica per oposicions. 

Educació Secundària i Batxillerat. Ed. Malhivern. La Garriga. 

Departament d’Ensenyament (2017): Programar per competències a l’educació primària. 

Servei de Comunicació i Publicacions de la Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament (2018): El currículum competencial a l’aula Una eina per a la 

reflexió pedagògica i la programació a l’ESO. Servei de Comunicació i Publicacions 

de la Generalitat de Catalunya 

 

Fase 3 

Formació orientada al desplegament de la funció tutorial en l’elaboració de la 

programació didàctica. 

 

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

 

Opos.cat 



      Planificació i sistematització de les sessions presencials. 

      Orientacions per a l’atenció i l’orientació als estudiants en l’activitat on line. 

      Adequació a les singularitats i possibilitats de cada estudiant 

      Treball a través de la plataforma Moodle 

Formadora: Núria Felip Jacas. 
Es realitzarà en modalitat on line, entre el 10 de setembre i el 5 d’octubre. 

Inclou dues videoconferències els dies 17 de setembre i 1 d’octubre de 2020, de 18 a 20 h. 

 

 

Fase 4 

Formació específica orientada a l’elaboració de la preparació de la prova pràctica i la 

generació d’idees i recursos de resposta. 

 

Formadors de formadors. Mestres 

 Primària   Montse Fuster 

 Infantil    Núria Felip 

 Educació Especial  Pilar Navarro 

 Educació Física  Meritxell Arderiu 

 Anglès    Esther Serramià 

 Música    Anna Farrès 

 Audició i Llenguatge  Judit Fernández 

 Francès   Maria Rodríguez 

 On Line   Noemí Santamaria 

 

Formador de formadors. Formació professional 

 Formació Professional Feliu López      

 

Formadors de formadors Secundària 

Anglès    Joan Pere Roselló 

Biologia i geologia  Marta Rotllan 

Dibuix    Anna Maria Alvarez 

Economia   Dora Farnós 

Educació Física  Meritxell Arderiu 

Filosofia   Juan Manuel Cardenete 

Física i química  Anna Macias 

Francès   Jeremy Buck 

Geografia i història  Miquel Angel Gómez 

Llatí    Lluïsa Peralta 

Llengua castellana i literat Josep M. Navarro 

Llengua catalana i literatura Cristina Juher 

Matemàtiques  Elisabet Hinojo 

Música    Marta Orts 

Orientació educativa  Marta Rifà 

Tecnologia   Josep Cortada 

Formació específica orientada al guiatge de la prova pràctica 

 

 



Fase 5 

Sessió intensiva de cloenda de la formació de l’equip Opos Cat 

 9 a 10,30 h. Informacions generals del programa Opos.cat 

 10,30 a 11 h. Descans – Esmorzar 

 11 a 13 h Concreció i resolució de la prova pràctica de cada especialitat 

   Sessions de treball simultànies per especialitats 

 13 a 14 h. Plantejament dels interrogants i inquietuds sorgits al llarg de la diada. 

Formadors: Joan Teixidó Saballs 

         Responsables d’Especialitat 
Es realitzarà a l’Institut Antoni Cumella de Granollers, el dia 24 d’octubre de 2020. 

 

 


