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Elaboració, presentació i defensa d’una Unitat  
Didàctica a les oposicions d’estabilització 2023

Edició 2022-23

Regulació de la Unitat 
Didàctica al RD 270/2022

Elaboració de la Unitat 
Didàctica amb Opos.cat

Components de la Unitat 
Didàctica

La Unitat Didàctica a les 
oposicions docents 2023
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LA UNITAT DIDACTICA A LES 
OPOSICIONS DOCENTS 2023

Extraordinari Ordinari Tradicional

La prova de la unitat didàctica només es realitzarà a la

convocatòria de places d’estabilització
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Semblances i diferències entre el RD 270/2022 
(Estabilització) i el RD 276/2007 (Reposició + Nova Creació)

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA? 
REGULACIÓ A LA CONVOCATÒRIA
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Unitat Didàctica
Preparació i exposició oral davant el tribunal

En l'exposició de la unitat didàctica s'han de concretar, almenys,
els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les
competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts,
els criteris d'avaluació, les activitats d'ensenyament i
d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics,
la temporització i les connexions amb altres matèries, crèdits o
mòduls professionals o assignatures relacionades, així com les
estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un
sistema educatiu inclusiu.

En el cas de l'orientació educativa, cada unitat d’actuació. 
Cadascuna de les unitats ha d'incloure, al menys, el context on es 
desenvolupa, els destinataris de l'actuació educativa, els 
objectius, la metodologia, la temporització, les activitats, els 
recursos i els criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació 
de la unitat.

Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els 
elements de la unitat didàctica

L'aspirant disposa de 30 minuts per a la preparació de
l'exposició de la unitat didàctica, durant la qual pot consultar el
material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar
qualsevol estri que permeti la connexió amb l'exterior.

Si l'aspirant finalitza abans d'exhaurir el temps establert per a la
preparació de la UD, podrà iniciar amb anterioritat, si així ho
considera el tribunal, la presentació de la primera prova.

Per a l'exposició de la U.D. l'aspirant pot utilitzar un guió, que 
no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, 
que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema.

S'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la, 

En la mesura del possible, les seus dels tribunals facilitaran la 
utilització dels mitjans tècnics que siguin necessaris per a la 
defensa de la programació i de la unitat didàctica. En qualsevol 
cas a l'acte de presentació s'ha de concretar com es pot fer 
ús d'aquests mitjans i de les limitacions que hi pugui haver
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Qualificació Unitat Didàctia
La presentación i defensa de la Unitat Didàctica es valora de
zero a deu punts.

La part B té un valor mínim del 40% i màxim del 60% del total
de la prova.

La part B pot incloure la realització d’una prova práctica

A les diverses especialitats de formación profesional hi
haurà prova pràctica

COMPONENTS DE LA 
UNITAT DIDÀCTICA
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PRESENTACIÓ I DEFENSA DE 
LA UNITAT DIDÀCTICA

DAVANT DEL TRIBUNAL
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Presentació i defensa de la  
Unitat Didàctica

A.- L'aspirant disposa d'un període màxim de 15/20* minuts
per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat
didàctica i el posterior debat davant el tribunal.

B.- El tribunal disposarà de 10 minuts per plantejar a l'aspirant
preguntes o qüestions en relació a la seva intervenció.

C.- Resposta de l’aspirant: fins a 10 minuts

La presentació de la programació i la unitat didàctica es realitza 
en sessió pública.

L'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú 
que ha d'aportar ell/a mateixa el dia que faci l'exposició . 

L’aspirant pot utilizar un guió que s’ha de lliurar al tribunal 

*Pendent de concreció a la convocatòria.

ELABORACIÓ DE LA UNITAT 
DIDÀCTICA AMB OPOS.CAT
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Unitat Didàctica Opos.cat

Tutorització de l’elaboració progressiva
7 mesos: Inici octubre 2022
4 mesos: inici gener 2022

Elaboració progressiva per part de l’opositor/a amb correcció i
suggeriments de millora per part del formador

Fonamentació (teoria) + Redacció (pràctica)

Ajustament al ritme de treball de cada opositor/a

Feed-back continuat opositor/a – formador/a

Mòdul 4. Unitat Didàctica

29 octubre: caracterització de la U.D. i 
contextualització en la Programació Anual

5 novembre: presentación del nou currículum
Com afecta l’elaboración de la U.D.?

26 novembre: anàlisi i comentari de 2 U.D.

17 desembre: característiques de la U.D. a la
convocatoria d’oposicions

Gener – Abril: elaboración tutoritzada UD

Inici gener: sessió específica per estudiants
que s’incorporen al gener

Inici 29 octubre. Fonamentació



10

Edició 2020-21 EXEMPLES DE
PROGRAMACIONS

Anàlisi i comentari de programacions 
reals que han obtingut bona qualificació
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Incorporació en diversos moments del curs.

Personalització: 6 a 10 opositors/formador 

Temes exclusius per opositors Opos.cat

TRETS
DISTINTIUS

Formador/a de l’especialitat (excepte FP)

Possibilitat d’elecció de formador/a

Mateix formador/a als diversos mòduls

Programa de formació de formadors

Juliol, octubre 2022 i gener 2023

Edició 2020-21

Concreció modalitat a “Model formatiu”

9 sessions síncrones d’octubre 2022 a abril 2023. 

Dissabtes matí. Calendari.

Contacte continuat amb formador/a: VC, Xat, Mail, Drive

Inici octubre 2022: 550€
Inici gener 2023: 450€

Preus

Modalitat On Line
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Informació específica de l’especialitat
Trobaràs mail Info Especialitat a www.opos.cat/informació
Per exemple: oposcat.angles@gmail.com

TRETS
DISTINTIUS

Fundació Universitària Martí l’Humà
663754103. de 9 a 13 h i de 18 a 20 h
consultesopos@fumh.cat

David Figuereo Baulenas
Coordinador Opos.cat FP
oposcat.fpgranollers@gmail.com

Josep Miquel Panella
Coordinador Opos.cat Educació Secundària
opos.cat.2022.secundaria@gmail.com

Noemí Santamaria Rosa
Coordinador Opos.cat Mestres 
oposcat.online@gmail.com
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