
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disseny Formatiu M6 Presentació davant tribunal 
Objectius 
 a) Comprendre els factors a tenir en compte en la presentació davant del tribunal 
 b) Elaborar i millorar el guió o la presentació de d’exposició 
 c) Aportar pautes per a la preparació de la intervenció davant del tribunal 
 d) Efectuar una simulació de la presentació davant del tribunal 
 e) Conèixer i assajar pautes de resposta a les preguntes del tribunal 
 f) Interioritzar els principals ítems de valoració de l’exposició 
 g) Aportar un feed-back amb idees i propostes de millora a cada estudiant 
 h) Elaborar un decàleg d’aspectes a tenir en compte en l’exposició. 

Activitats 
 Lectura dirigida i posterior comentari del manual Opos.cat 
 Presentacions en gran grup a través de videoconferència 
 Treball dirigit de l’estudiant a través del Moodle 
  Elaboració del guió de presentació 
  Elaboració d’un resum del contingut 
 Preparació i realització de la presentació. 
 Feed-back amb propostes de millora de la presentació  
 Elaboració d’un recull de factors a considerar en la intervenció davant del tribunal 

Calendari.   
Del 29 d’abril a l’1 juny de de 2023.  
En cas que les oposicions comencin més tard del 3 de juny, s’endarrerirà la data de 
finalització de les sessions formatives 

Formació de grups 
La formació de grups es realitzarà seguint criteris d'especialitat i de continuïtat amb el 
formador/a. Els opositors que desitgin integrar-se en un grup heterogeni (compost per 
opositors de diverses especialitats), han de fer-ho constar a l'apartat "Observacions" del 
formulari d'inscripció. 

Formadors 
Equip de formadors Opos.cat a la web 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent  

 

Opos.cat 

 



 

Desplegament del M6 

Fonamentació.  

Lectura aprofundida del manual  

Teixidó, J. Fuertes, C. (2023): Presentació de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge 
davant del tribunal. Edició adaptada a la convocatòria d’oposicions docents 2023. Ed. 
Malhivern. La Garriga. 48 pàg.  

 

Videoconferència grupal 1.  29 abril* 

Presentació del pla de treball. Comentari i resolució de dubtes arran de la lectura del manual. 
Reducció de la Unitat Didàctica o Situació d’Aprenentatge (15 pàgines) a 1300-1800  
paraules.  Elaboració del guió de l’exposició: 2 pàgines.  
 

Videoconferència grupal 2.  6 maig* 

Comentari dels guions de l’exposició. Aspectes a tenir en compte en la preparació i en la 
realització de la presentació de la UD-SA. Criteris i instruments de valoració.  Organització de 
les simulacions on line a càrrec dels opositors.  
 

Videoconferència grupal 3.  13 maig* 

Correcció de la versió final de l’exposició i del guió per a la intervenció davant del tribunal. 
Observacions i pautes de millora col·lectius i individuals. Recull de possibles preguntes del 
tribunal. Introducció de variants a les preguntes del tribunal. Recull d’alternatives de 
resposta tot adequant-les a diverses situacions. 

Presentacions a càrrec dels estudiants. 15 maig a 1 de juny* 

Sessions de 2 h i ½ per a 3 ó 4 estudiants + resta d’integrants del grup. Realització de les 
simulacions i anàlisi a càrrec dels observadors a partir de la pauta de valoració elaborada. 
Feed-back immediat: aportacions i/o idees de millora arran de les observacions.  
 

Videoconferència grupal 4. 27 maig* 

Anàlisi i comentari de fragments d’exposicions seleccionades pel formador. Anàlisi i 
comentari de l’autoanàlisi dels estudiants a partir de l’observació dels enregistraments en 
vídeo o àudio. Recopilació de preguntes del tribunal i elaboració de línies de resposta. Pautes 
per a l’establiment d’un pla de millora durant els propers dies.  
 

Feed-back diferit personalitzat a cada estudiant. 1 a 6 de juny* 

El/la formador/a tramet un feed-back personalitzat a cada opositor/a amb observacions de 
millora de l’exposició  i de resposta a les preguntes del tribunal. 
 

 

*Dates orientatives. El/la formador/a i els integrants del grup de formació 

consensuaran el calendari en el decurs de la primera sessió.  


