Curs de preparació per a l’accés a la funció pública docent 2022-2023

Actualització i Revisió de la
Preparació per Oposicions

Videoconferènces individuals i grupals, xats, mail, Moodle, drive…
Contacte permanent on line amb el/la formador/a
Grups reduïts: de 6 a 10 opositors per formador/a
Disseny específic per opositors amb formació prèvia
Formació Integral: Estudi del Temari - Programació Didàctica – Prova Pràctica

Videoconferències Informatives 2022
Dimarts 4, dijous 6 i dijous 13 d’octubre de 2022, de 18 a 20 h
Dissabte, 19 de novembre de 2022, de 8,30, de 10,30 h
Dijous 15 i dimarts 27 de desembre de 2022, de 18 a 20 h
Els inscrits rebran el link d’accés a la VC dos dies abans de la realització
Calendari i Inscripció a www.opos.cat

Activitat Gratuïta amb Inscripció Prèvia a www.opos.cat

1.- ORIGENS
El mòdul neix per donar resposta als estudiants Opos.cat que han seguit la formació
per a les oposicions de secundària 2022, amb la intenció de refrescar, completar i
actualitzar la formació rebuda durant el curs 2021-22.

2.- TRETS DISTINTIUS.
Destinataris
Opositors que han seguit el programa Opos.cat 2021-2022

Objectius
Proporcionar informació puntual sobre el desplegament de l’oposició
Efectuar una visió panoràmica sobre el temari i el desenvolupament d’un tema
Revisar la programació didàctica, completar-la i actualitzar-ne el contingut
Analitzar, resoldre i cometntar proves pràctiques adequades a la convocatòria
Model Integrat
El mòdul tractarà d’una manera integrada l’estudi del temari, la programació didàctica
i la prova pràctica.
TEMARI. Els incrits tindran accés als 25 temes Opos.cat però no podran accedir al
temari d’elaboració col.laborativa (Mòdul 1).
UNITAT DIDÀCTICA. Es revisarà i actualitzarà una programació ja elaborada per
l’opositor/a a partir de la qual s’elaborarà la Unitat Didàctica.
PROVA PRÀCTICA (en cas que n’hi hagi a la convocatòria d’estabilització). Es resoldran i
comentaran proves pràctiques.
Format
El curs el desenvoluparà en modalitat on line
Videoconferències grupals en dissabte matí o en dijous a la tarda..
Equip de formadors.
Professors titulars de l’especialitat. Els torbaràs a www.opos.cat
L’opositor pot expressar preferència de formador/a en efectuar la inscripció
Atenció personalitzada
Grups reduïts: de 6 a 10 estudiants d’una mateixa especialitat.
Preus M5. Actualització de la preparació de l’oposició
Inici Octubre de 2022: 500€
Inici Gener de 2023: 400€

3.- INSCRIPCIÓ I ASSIGNACIÓ DE PLACES
A partir de l’1 de setembre de 2022 a https://secundaria.opos.cat/
Places limitades en funció de la disponibilitat dels formadors.

4.- VIDEOCONFERÈNCIES INFORMATIVES
Dimarts 4, dijous 6 i divendres 13 d’octubre de 18 a 20 h
Dissabte, 19 de novembre, de 8,30 a 10,30 h.
Dijous 15 i dimarts 27 de desembre, de 18 a 20 h.
Inscripció a les Videoconferències informatives: www.opos.cat

