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Anàlisi i comentari de la Resolució EDU/4037/2022 de 
convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant 
el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la 

funció pública docent

Cala Salguer

Joan Teixidó Saballs
Gener de 2023

Organització de la Sessió

Places
Gestió Proves

Valoració
Concurs

Final feliç
Opos.cat 
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Places per especialitats

Cala de la Font Morisca

Mestres
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Professorat Secundària

Professorat FP. 500
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Professorat FP. 600

Una oportunitat única
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Places lliures i reservades

Agulla de Castell des de Salguer

Reserva de plaça

Les places de reserva per a persones amb discapacitat
corresponents en el concurs de mèrits excepcional es convoquen amb
aquest procediment de concurs oposició d'estabilització.

El 5% del nombre total de places convocades per concurs excepcional
de mèrits d'estabilització són objecte pel procediment de reserva
juntament amb el 5% del nombre total de places convocat per aquest
concurs oposició d'estabilització, per les persones aspirants que
reuneixen les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al
cos al qual opten i que tenen reconeguda pels òrgans competents una
discapacitat física de grau igual o superior al 33%.

En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el
procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció han d'acumular,
si escau, les places que hagin quedat vacants en el torn de reserva.
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Em puc inscriure a 2 especialitats? Sí

Port Bo. Calella

Inscripció a 2 especialitats

Les persones que desitgin participar en més d'una especialitat i
cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d'aquestes.

No es pot optar a una mateixa especialitat del cos per procediment
lliure i de reserva.

La presentació de més d'una sol·licitud no implica que la persona
aspirant pugui assistir i realitzar la prova de totes les
especialitats en les que s'hagi inscrit.
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Em puc inscriure a “Llengua catalana” 
amb una titulació de …

Cala del Crit. Mont-ras

Platja dels Pots  

Presentació de sol·licituds

Del 16 de gener fins al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
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On es realitzaran les proves?

Jardins de Cap Roig

En formalitzar la sol·licitud, l’aspirant ha d'indicar l'àrea territorial on vol fer 
les proves. Quan això sigui possible, es tindrà en compte la preferència.

Adaptació de les proves

Calella – Cap de Sant Sebastià
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Adaptació de les proves
Els tribunals han d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats dels aspirants per a la realització de les proves.

Han d'establir per a les persones amb discapacitat que ho demanin en 
les sol·licituds de participació les adaptacions de temps i mitjans 
materials necessàries, d'acord amb que disposi el dictamen de la Direcció 
General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat.

Els tribunals han de decidir sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn 
i poden requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres 
mitjans adients, la informació que considerin necessària.

Les aspirants amb fills lactants poden comunicar al tribunal, abans de 
l'inici de la prova, la necessitat d'interrompre-la durant el temps 
imprescindible per l'alletament. Poden exercir aquest dret en un espai 
habilitat a l'efecte. El temps que hi romanguin s'afegirà al temps establert 
per a la realització de la prova.

Llista provisional d’admesos i exclosos

Cala dels Corbs
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Els participants al concurs de mèrits per a l'ingrés a la
funció pública docent per a l'estabilització de les plantilles,
convocat per la Resolució EDU/2563/2022, poden realitzar la
inscripció al procediment selectiu sense abonar la taxa.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini
màxim d'un mes, es publicarà la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, en la qual constaran com a exclosos
per manca de pagament.

En el termini de deu dies establert per a la presentació de
reclamacions i esmenes, un cop publicada la llista, podran
fer efectiu el pagament si no consten com a seleccionats en
el concurs excepcional de mèrits.

Pagament taxa i concurs mèrits

Platja Pots  

Publicació dels Criteris de Correcció

Les comissions han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la 
fase d'oposició com a mínim tres setmanes abans de l’inici de les proves.

Els Tres Pins. Calella
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Inici de les proves. Juny 23
La data exacta es farà pública 2 mesos abans de l’inici de les proves 

Cala Estreta

Citació dels aspirants

Palamós. Platja Gran.
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Citació dels aspirants
Els aspirants seran convocats, a través de l'Espai personal, per a les
proves (defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge i
prova pràctica) mitjançant una citació única. S'han de presentar
davant el tribunal en la data i hora fixada, amb el DNI.

Seran excloses les persones que no hi compareguin personalment,
llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement
apreciats pel tribunal.

Les aspirants embarassades poden sol·licitar, adjuntant el justificant
mèdic corresponent, l'ajornament de la prova o bé l'alteració de
l'ordre de participació per ser citades amb anterioritat a la data que
els hi correspondria.

Poden sol·licitar l'alteració de l'ordre de participació les persones
que acreditin causes excepcionals lliurement apreciades pel
tribunal.

Desenvolupament de les proves
Far de Sant Sebastià.
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Desenvolupament

El dia de les proves de llengües, els aspirants han de trametre un
exemplar en format pdf de la UD o SA a la bústia de correu
electrònic del tribunal.

L'endemà de la realització de les proves de llengües, es realitza l'acte
de presentació de la UD o SA en format paper. Seguidament, es
realitza la part A (desenvolupament del tema).

És responsabilitat de la persona aspirant que coincideixin les versions
presentades a en format paper i en format digital. En cas de
discrepància, es considerarà que la correcta és la lliurada en paper.

L'assistència a la prova és obligada. Seran excloses les persones
que no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals
degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

En els següents dies, el tribunal convoca els aspirants per a
l'exposició i defensa de la UD o SA ja lliurada.

Prova de llengües

Llafrach.
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Prova de llengües oficials
Els aspirants han d'acreditar el coneixement de les llengües oficials
en comprensió i expressió oral i escrita.

La major part dels aspirants NO han de realitzar aquesta prova.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text d'un mínim de
dues-centes paraules … i la resposta a preguntes que permetin
demostrar que sap usar amb correcció i precisió les formes, les
estructures i el vocabulari

Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text de la prova escrita i
fer una exposició sobre un tema relacionat amb la docència

Els aspirants disposen de quaranta-cinc minuts per a l'expressió
escrita i d'un màxim de quinze minuts per a l'expressió oral.

La prova es realitza el dia anterior a la presentació de la UD

Els aspirants obtenen pel tribunal la qualificació d'apte o no apte. El
aquest darrer cas, no poden continuar el procediment selectiu.

Tema

La Foradada. Poblat Ibèric.
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Què?
Triat per l'aspirant d'entre 3 (mestres), 4
(mestres primària) 5 temes (secundària i
FP) trets a l'atzar pel tribunal

Desenvolupar un tema per escrit

Temps 2 hores

Quin?

Com? L’exercici és llegit i qualificat, d’una
manera anònima, pel tribunal.

Alerta!

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

Unitat Didàctica-Situació d’Aprenentatge

La Marineda. Calella
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 L’aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge.

 Ha de fer referència a una àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o 
assignatura relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa.

 S'ha de basar en el currículum vigent a Catalunya.

 Ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere. 

 A les especialitats d'audició i llenguatge i pedagogia terapèutica del cos de
mestres i d'orientació educativa del cos de professors d'ensenyament secundari,
la UD o SA consisteix en una unitat d'actuació

En l’exposició i defensa s'han de concretar, almenys, els objectius
d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats
que es desenvolupen, els sabers o continguts, els criteris de
correcció, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i
els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i
les connexions amb altres àrees, 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

U.D. – S.A.  

Aspectes formals
 Extensió màxima:15 pàgines; DIN-A4; interlineat d’1,5; Arial 11 

 Portada: identificació de l’aspirant i el cos i l'especialitat. 

 La portada i la bibliografia no comptabilitzen en els 15 fulls.

 Taules: el cos de la lletra fins a 9 punts, sense comprimir.

 Annexos: 10 pàgines. Mostra de material didàctic, activitats o 
instruments d'avaluació, instruments organitzatius.

Exposició
 En l'exposició i defensa, l’aspirant pot utilitzar un exemplar de la UD-

SdA aportat per ell mateix i un guió, que no excedeixi d'un full per 
les dues cares o, en format digital, de dues pantalles.

 Esquema que serveix per ordenar l’exposició.

 S'ha de lliurar al tribunal en finalitzar.

 El guió en format digital s'ha de portar imprès i lliurar-lo al tribunal. 

 L’aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú.

U.D. – S.A. 



17

UD-SA: Propostes pedagògiques orientades a l'assoliment de competències. 
Situen els sabers en un context. Plantegen un repte que implica accions
cognitives relacionades amb les capacitats que es pretenen desenvolupar. 
Requereixen un conjunt de sabers. Estan constituïdes per un conjunt
d'activitats d'aprenentatge competencials.

Les UD-SA es concreten partint d'un tema d'interès, d'una
problemàtica social o de l'entorn proper, d'una observació de fenòmens o 
d'una controvèrsia d'un fet, entre altres. 

Han de promoure que l'aprenent raoni, imagini, planifiqui, explori, 
investigui, gestioni recursos, treballi col·laborativament...

Cal concretar el títol, el curs/nivel educatiu, la matèria o àmbit, les 
competències específiques, les competències transversals, els objectius
d'aprenentatge, els criteris de correcció, els sabers, el desenvolupament de 
la UD-SA i la previsió de les mesures i suports universals, addicionals i 
intensius que es preveuen utilitzar.

U.D. – S.A.  Annex 3

Ordenació curricular per a la UD-SA

Platja de Castell
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Professorat de Secundària. Annex 5
Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació bàsica.

Decret 171/2022, de 20 de setembre de 2022, d'ordenació dels 
ensenyaments de batxillerat.

Decret 187/2015, de 25 d'agost de 2015, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'Educació Secundària Obligatòria.

Resolució de 21 d’octubre de 2022, per la qual s’aproven els documents per a 
l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-23.

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els 
documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'Educació 
Secundària Obligatòria.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria per a les persones adultes.

Formació Professional LOGSE. Annex 5
Decrets Curriculars dels cicles formatius de grau mitjà i superior
a) Cicles formatius de grau mitjà.

- Sanitat: Decret 203/1997, de 30 de juliol. Cures auxiliars d'infermeria.
b) Cicles formatius de grau superior.

- Fabricació mecànica: Decret 237/2002, de 25 de setembre. Òptica d'ullera.
- Manteniment i serveis a la producció: Decret 365/2004, de 24 d'agost.  

Prevenció de riscos professionals.
- Sanitat: Decret 50/1998, de 3 de març. Dietètica.

Per elaborar les programacions cal tenir en compte els mòduls professionals,
les unitats formatives, les durades, els resultats d'aprenentatge, els criteris de
correcció i els continguts publicats a:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/ i l’ORDRE 
EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres 
pels quals s'estableix el currículum dels cicles formatius de formació 
professional inicial.

Formació Professional LOE. Annex 5
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Mestre. Educació Infantil. Annex 5
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat

en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els
documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle
de l'educació infantil.

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els

documents per a l'organització i la gestió dels centres per al
curs 2022-2023.

Mestre. Educació Primària. Annex 5
Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments

de l'educació bàsica.

Decret 119/2015, de 23 de juny de 2015, d'ordenació dels ensenyaments de

l'educació primària.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el

marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i

els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació
primària.

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els documents
per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023.
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Exposició i defensa

El Canadell. Calella.

 El dia i hora en què l’aspirant sigui convocat per l'exposició i defensa de 
la unitat didàctica o situació d'aprenentatge disposarà de 5 minuts per 
a la preparació de l'exposició que ha de desenvolupar davant del 
tribunal durant un temps màxim de quinze minuts. 

 Per finalitzar, el tribunal planteja dubtes i demana aclariments a la 
persona aspirant en un temps màxim de cinc minuts. 

 Es realitza en sessió pública 

 Els criteris per a la preparació i l’exposició oral de la unitat didàctica o 
d'una situació d'aprenentatge s’especifiquen a l’Annex 3.

Exposició i defensa.
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Exercici pràctic. Només a FP

Cala dels Canyers

Exercici práctic
Només a les especialitats de formació professional
del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos
de professors especialistes en sectors singulars.

Durada: tres hores com a màxim, excepte que per la
naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent.

Seguir les instruccions que donin els tribunals.

Amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l'inici de
l'exercici pràctic, s’ha de fer públic a l'Espai personal,
els elements o estris que ha de portar l’aspirant per
a la seva realització.

Si s'utilitzen eines digitals és responsabilitat de
l’aspirant garantir que el suport informàtic que es lliuri
al tribunal contingui l'exercici realitzat.

No es retornarà el material lliurat.
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Annex 4
Consisteix en l'elaboració d'una situació d'aprenentatge a
escollir entre dues opcions plantejades pel tribunal.

En el disseny de la situació d'aprenentatge cal explicitar la
ubicació del contingut pràctic en el currículum, la
interrelació amb altres continguts, els coneixements o
capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat, les
activitats que es duran a terme, els recursos necessaris, la
gestió del grup, els criteris i instruments d'avaluació
que es proposa per una sessió de classe en el context descrit
en el supòsit.

En cada situació proposada es planteja la realització de proves
pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis
i supòsits per avaluar el grau de coneixements de l'aspirant
sobre els continguts implicats en la situació
d'aprenentatge que ha d'elaborar

Valor de cadascuna de les proves

La Fosca

Mestres i Secundària
Tema:  40%     Unitat Didàctica: 60%   

Formació Professional
Tema: 40%     Unitat Didàctica: 30%     Prova Pràctica: 30%     
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Publicació notes i reclamacions

Cala Pedrosa

Puntuacions- Reclamacions
Els tribunals han d'exposar en el tauler d'anuncis del centre i a
l'Espai personal, la llista provisional amb la puntuació
global obtinguda dels aspirants, juntament amb la
corresponent a cadascuna de les parts.

S’obre un termini de dos dies hàbils, a comptar des de
l'endemà de la publicació, per a la presentació de
reclamacions per escrit pel sistema que s'indiqui en el
moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions
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 de la prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden
interposar recurs d'alçada davant la directora general de
Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un
mes.
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Concurs de Mèrits. 

Cap de Planes

Barem de Mèrits. Annex 2
Experiència docent: fins a 7 punts

Es tindran en compte 10 anys
A la mateixa especialitat i cos: 0,700 punts per any
A altres especialitats del mateix cos: 0,350 punts per any
A altres especialitats d’altres cossos: 0,125
En el mateix nivell o etapa en altres centres: 0,100  

Formació acadèmica: fins a 2 punts
Expedient acadèmic: fins a 1,5000 punts
Títol de doctor/a: 1,0000
Premi extraordinari en el doctorat: 0,5000

Titulacions universitàries de primer cicle: 1,0000
Titulacions universitàries de segon cicle: 1,0000
Titulació professional de música o dansa: 0,5000
Idiomes: certificació de nivell avançat o equivalent: 0,5000
Arts plàstiques, tècnic superior de FP, tècnic esportiu: 0,2000
Certificació de domini d’idiomes estrangers: 0,500        

Altres mèrits: fins a 1 punt
Superació oposició mateixa especialitat: 0,75 punts
Fins a 2 vegades des de 2012
Formació permanent: fins a 1 punt
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Data límit dels mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023

Cap Gros. 

Qualificació final concurs-oposició 

Cala Bona

Oposició:  60% Concurs Mèrits: 40%
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Llista aspirants seleccionats a DOGC 

Tamariu

Finalització del procés selectiu
Castell de Begur i Illes Medes

El procediment selectiu finalitzarà abans del 31 de desembre de 2023
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Fase de Pràctiques

La Fosca i Castell de Sant Esteve

Fase de Pràctiques.

La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la
valoració de l'aptitud per a la docència de les persones que han estat
seleccionades

Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades,
mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica.

El període de pràctiques comença l’1 de setembre de 2024, amb un període

d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent i finalitza el 15 de
desembre de 2024.

Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període
mínim s'ha de completar abans que s’emeti l’informe de la comissió
d’avaluació
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Després d’un any de bogeria...

…unes bones vacances a la Costa Brava!

Trets distintius d’Opos.cat 
Mont-ras
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Incorporació en diversos moments.

Personalització: 6 a 10/12 opositors/formador 

Temari exclusiu per opositors Opos.cat

Formador/a de l’especialitat (família professional)

Pots expressar preferència de formador/a

Mateix formador/a als diversos mòduls

Programa de formació de formadors

Juliol, octubre 2022 i gener 2023

Orígens: model formatiu singular

Estructura modular

DISPONIBILITAT DE 
PLACES
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