Programa

Opos.cat 2020-21

Disseny exclusiu per a la convocatòria d’oposicions 2020-21 del cos de mestres

25 TEMES A PUNT PER ESTUDIAR
Nous, originals, elaborats per a la convocatòria 2020-21

Nou
format

TALLER
D’ESTUDI DEL TEMARI
Aprendre a estudiar un tema. Curs de formació de 30 h.
Exercicis pràctics. Formador/a de l’especialitat.

ACOMPANYAMENT - COACHING
Acompanyament on line durant tot el procés d’estudi

25 TEMES A PUNT PER ESTUDIAR
ORIGINALS

Elaborats per opositors que van aprovar l’oposició 2018-19 amb bona qualificació
Consulta la identitat i el currículum vitae dels autors a la web

ADAPTATS A LA CONVOCATÒRIA
Dimensions: entre 2000 i 2800 paraules. Adequats a la durada de la prova: 2 hores
El desplegament del tema té en compte els critersis d’avaluació establerts a la convocatòria

A PUNT PER ESTUDIAR
Esquema d’estudi a l’inici de cada tema. Estructuració en epígrafs i subepígrafs.
Orientacions per a l’estudi i la memorització.

ADREDITEN LA COMPETENCIA DOCENT DE L’ASPIRANT
Inclouen aportacions didàctiques i/o metodológiques relacionades amb el tema
Orientacions per al desplegament a l’aula. Connexió amb el Curriculum (Decret 119/2015)

ELABORATS PER LES OPOSICIONS A CATALUNYA
Redactats en català. Elaborats durant 2018-19 i optimitzats durant el curs 2019-2020.
Inclouen referències a legislació, programes, projectes o innovacions vigents a Catalunya

APECTES FORMALS
Bibliografia. Introducció i conclusió. Il·lustracions i diagrames. Correcció comunicativa

FORMAT
Impressió en paper de 130 gr. Enquadernació en espiral per facilitar l’estudi
A l’inici del Taller d’Estudi del Temari o per correu postal en la modalitat on line

TALLER D’ESTUDI DEL TEMARI
On line: 7 videoconferències + treball on line tutoritzat.
Explicacions teóriques en gran grup + Realització i comentari exercicis pràctics
Formador/a de l’especialitat al taller (sempre que sigui possible) i durant l’acompanyament
Material especialitzat: J. Teixidó (2020): Preparació i estudi del temari. Ed. Malhivern.
Se’n realitzaran 3 edicions adequades a les necessitats/possibilitats dels opositors.
Edició 1 OL. De l’1 al 25 de juliol de 2020.
Edició 2 OL. De l’1 al 25 d’octubre de 2020.
Edició 3 OL. Del 4 al 30 de gener de 2020.

ACOMPANYAMENT (COACHING) PERSONALITZAT
DURANT L’ESTUDI (FINS 15 MAIG 2021)
Continuïtat de la relació amb el formador i el grup del Taller d’Estudi del Temari
Seguiment personalitzat del ritme de progrés en l’estudi de cada opositor/a
Ajut en la priorització dels temes i en la seqüenciació i la planificació de l’estudi
Establiment d’un programa de manteniment i repàs dels temes ja estudiats
Realització de simulacions, comentari de resultats i observacions de millora
Abordatge personalitzat de dificultats en l’estudi i la memorització dels temes
Atenció individualitzada on line i suport durant 10 mesos (fins el 15 de maig 2021)
Complementació de l’estudi del temari amb la programació i la prova pràctica

SESSIONS INFORMATIVES PER TERRITORIS
Arran de la crisi sanitària deguda al Covid-19, les sessions informatives territorials han estat
substituïdes per videoconferències informatives.
Inscripció a www.opos.cat
Atenció a dubtes o qüestions personals a la part final de la sessió
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia indispensable per organitzar les sessions
Nombre màxim de participants a cada videoconferència: 90 persones
Els incrits rebran un mail amb el link d’accés a la videoconferència.

INSCRIPCIO I PAGAMENT
Inscripció: Fundació Universitària Martí l’Humà. C/ Banys, 38-40, 08530. La Garriga
Atenció a opositors a consultesopos@fumh.cat o bé al telèfon 663754103
Portal d’Inscripció i Pagament Telemàtic: https://inscripcions.opos.cat/
Preu: 700€ (inclou 25 temes originals + Taller d’Estudi Temari + Acompanyament fins 15/05/2021)
Pagament fraccionat (+4%): 478€ amb la inscripció + 250€ abans d’iniciar el Taller d’Estudi del Temari.

