
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria d’oposicions 2020-21 de FP (Cossos 590 i 591) 

 

  

 

Opos.cat   2020-21  F.P. 

MANUAL D’ESTUDI DEL TEMARI 

TALLER D’ESTUDI DEL TEMARI  

ACOMPANYAMENT - COACHING 

Personalització i memorització dels temes. 180 pàgines. 

Aprendre a estudiar un tema. Curs de formació de 30 h. 

Exercicis pràctics. Formadora especialista en temari. 

Acompanyament on line durant tot el període d’estudi 
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INSCRIPCIO I PAGAMENT  

Curs Presencial (4 sessions de 5,30 h en horari de 9 a 14,30 h i treball dirigit entre una sessió i la 

següent) o bé On line (curs en línia de 25 dies de durada). 

Explicacions teòriques en gran grup  +  Realització i comentari exercicis pràctics en grup reduïts 

Material especialitzat: J. Teixidó (2020): Preparació i estudi del temari. Ed. Malhivern. 180 pàg 

Se’n realitzaran 5 edicions adequades a les necessitats/possibilitats dels opositors.  

    Edició 1 OL.  De l’1 al 25 de juliol de 2020.  

    Edició 2. Granollers.  Dissabtes 3, 10, 17 i 24 d’octubre de 2020, de 9 a 14,30 h 

    Edició 2 OL.  De l’1 al 25 d’octubre de 2020.  

    Edició 3. Granollers.  De dilluns 4, dimarts 5  i dissabtes 9 i 16 de gener 2021, de 9 a 14,30 h 

    Edició 3 OL.  Del 4 al 30 de gener de 2020.  

 

TALLER D’ESTUDI DEL TEMARI  

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 


