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REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (24 pàg)

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de 
concurs oposició per a l’ingrés o accés a la funció pública i per a 
l’adquisició de noves especialitats (83 pàg.)

Què és?

Procés de selecció que condueix a l’adqui-
sició de la condició de funcionari de l’estat



Funcionari Públic

Empleat Públic

És el mateix?

NO
Substitut, interí, contractat, 
en pràctiques, provisional…

Professional al 
Servei de l’Estat

Independència

Seguretat Laboral

Ser espanyol/a
Estats de la UE amb lliure circulació de treballador s
Conjuge, descendents i descendents del conjuge…

Tenir + 16 anys i – de 65 anys
Estar en possessió de titulació
No patir malalties/limitacions que incapaci-

tin per a l’exercici de la funció
No haver estat separat del servei mitjançant 

expedient disciplinari
No haver estat condemnat amb sentència 

ferma per delicte sexual



Com és el procés de selecció a la funció pública doce nt?

4 fases o moments selectius



4 fases o moments selectius

1. PRESENTACIÓ



Llista provisional: al cap d’un mes
Període de reclamacions: 10 dies
Llista definitiva

Inscripció
2020: 16 gener a 4 de febrer

2020: 13 juny, a 10 h.

Admissió d’aspirants

Acte de Presentació

Finalització de la fase d’oposició

2020: 30 de novembre

2. PROGRAMACIÓ I UNITAT DIDÀCTICA



Part A. Programació didàctica

Presentació d'una programació didàctica elaborada per l'aspirant 
que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya. Ha 
d'incloure la planificació del currículum d'una àrea, àmbit, matèria, 
crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb 
l'especialitat per a la qual es participa. 

En la programació didàctica s'han d'especificar, almenys, els objec-
tius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge 
que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la 
metodologia, la distribució temporal i l'agrupament d'alumnes, així
com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l'atenció
a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels 
nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat 
tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo. 

Annex 5. Concrecions per especialitats

La programació ha de contenir un mínim de 6 unitats 
didàctiques.

La programació didàctica ha de ser elaborada de forma individual
per l'aspirant i tenir una extensió màxima de 60 fulls , en format 
DIN-A4, escrits per una sola cara , d'un interlineat d'1,5 o 2 
espais. Cos de lletra tipus Arial de 12 punts, sense comprimir. 

Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de 
l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-
hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les 
unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge 
de què consta. Tant la portada com l'índex no comptabilitzaran en 
els 60 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les 
taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos , que no poden superar els 20 fulls , estan formats 
pel material didàctic proposat en les unitats didàctiqu es o 
projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els 
instruments organitzatius . En el cas d'utilitzar taules, el cos de 
la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.



Part B. Unitat Didàctica
La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una 
unitat didàctica,

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. 

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.

Presentació de la Programació i 
la Unitat Didàctica

L'aspirant disposa d'un període màxim de 35 minuts per a la 
defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat 
didàctica i el posterior debat davant el tribunal.

A.- 25 minuts per a la defensa oral de la programació i de la 
unitat didàctica. Un màxim de 10 minuts per a la defensa de 
la programació i la resta per a la presentació de la UD. 

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 .



Qualificació
La  primera prova es valora globalment de zero a deu punts . 
Per a la seva superació, els aspirants han d'obtenir una 
puntuació igual o superior a cinc punts.

Una vegada finalitzada la primera prova els tribunals fan 
pública, en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi 
realitzat, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per 
tots els aspirants en la primera prova. Aleshores, s’obre un 
termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la 
publicació, per a la presentació de reclamacions a la seu del 
tribunal. Les reclamacions han de ser per escrit , adreçades al 
president del tribunal i referides a la primera prova.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions 
presentades mitjançant resposta escrita , suficientment 
motivada d'acord amb els criteris de correcció , i fetes les 
actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer 
pública la llista amb la puntuació definitiva.

3. PROVA PRÀCTICA I TEMARI



Part A. Prova Pràctica

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica 
que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació
científica i el domini de les habilitats instrument als o 
tècniques corresponents a l'especialitat a què s'opta, que 
demostrin la capacitat per construir les adequades 
situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de 
les competències per part dels alumnes.

Durada: tres hores com a màxim

Qüestions pèvies: 1 hora com a màxim
Supòsit pràctic: 2 hores com a mínim

Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, 
pel codi de la prova realitzada, per a la lectura de la prova 
pràctica en relació amb la situació d'aprenentatge a l'aula. 
L'aspirant disposa, a aquests efectes, d'un temps màxim 
de vint minuts , en els quals, finalitzada la lectura, el 
tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a 
l'aspirant en un temps màxim de deu minuts .

Part B. Desenvolupament Tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema
triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a 
l'atzar del temari de l'especialitat

25 temes o menys: extracció de 3 boles
26 a 50 temes: extraccióde 4 boles
51 o més temes: extracció de 5 boles

Durada : un màxim de dues hores

Els exercicis seran llegits pels tribunals

S'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques 
o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant , així
com aquell exercici que resulti il·legible . 

En la realització d'aquests provs s'ha d'utilitzar un bolígraf 
de tinta blava o negra



Puntuació i qualificació final

-La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de 
puntuació del total de la prova.
-La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de 
puntuació del total de la prova.

A cada part s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2.5 
punts per poder aplicar la ponderació corresponent.

El total de la segona prova es valora de 0 a 10 punts, el qual 
es desglossa en 7 punts a la part A i en 3 punts a la part B.

Per superar la segona prova els aspirants han d'obtenir una 
puntuació mínima igual o superior a cinc

Ponderació de les puntuacions



Superació de l’Oposició
La qualificació de la fase d'oposició és la mitjana aritmètica
de les puntuacions obtingudes en les dues proves d'aquesta 
fase. Permet accedir a la fase de concurs.

4. CRONCURS DE MÈRITS



Al.legació de mèrits
Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han 
d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-iquatre 
hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que 
considerin oportuns.

Barem de mèrits. Annexos 3 i 4

Només es poden puntuar els mèrits que s'al·leguin en la 
sessió pública convocada pel tribunal

L'aspirant pot autoritzar a una persona perquè pugui lliurar 
en nom seu la documentació justificativa dels seus
mèrits.

No es valoraran els mèrits d'aquells aspirants que no 
presentin el full d'autobarem en la sessió pública convocada 
a l'efecte.

Valoració fase de concurs

Els tribunals fan públics els resultats de la valoració
provisional dels mèrits , per apartats i subapartats , al 
tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment 
selectiu, i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a 
comptar des de l'endemà de la publicació per a la 
presentació de reclamacions a la seu del tribunal, per 
escrit , adreçades al president del tribunal.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els 
tribunals estimen o desestimen les reclamacions
presentades mitjançant una resposta escrita. 
Posteriorment, una vegada admesa o no la nova 
documentació justificativa aportada, fan públics els 
resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots 
els aspirants que hagin superat la fase d'oposició.



Superació del concurs oposició i 
selecció dels aspirants per a la 
realització de la fase de pràctiques

Per obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponde-
ren en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en 
un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs .

Superen el concurs oposició i són seleccionats per a 
la realització de la fase de pràctiques els aspirants que 
obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la fase 
d'oposició , sempre que una vegada ordenats segons la 
puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els 
correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de 
places convocades



Model Formatiu Opos.cat

MestresEdició 2020-21
Formació

Professional

Dedicar un any a 
preparar l’oposició és 

la millor inversió
de futur professional






