
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3. Criteris per a la preparació i exposició oral de 
la unitat didàctica o d'una situació d'aprenentatge 

Les persones aspirants trien el contingut de la unitat didàctica o de la situació 
d'aprenentatge, i han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es 
pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris de 
correcció que poden anar acompanyats d'indicadors d'avaluació, els continguts que es 
prioritzen en la unitat didàctica o en la situació d'aprenentatge, la descripció de les 
activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, els instruments d'avaluació, la selecció i l'ús 
dels recursos didàctics, la gestió de l'aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, 
així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen 
utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. 
 

1. Criteris per especialitats del cos de professors d'ensenyament 
secundari 
 
La unitat didàctica o situació d'aprenentatge elaborada per la persona aspirant ha de fer 
referencia al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte el currículum 
competencial, la qualitat de l'educació lingüística, la universalitat del currículum, la 
incorporació de la coeducació, l'atenció al benestar emocional d'infants i joves i la 
promoció d'una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global. 

Les unitats didàctiques o situacions d'aprenentatge són propostes pedagògiques 
orientades a l'assoliment de competències, situen els sabers en un context o realitat i 
plantegen un repte a l'alumnat, que implica una o vàries accions cognitives relacionades 
amb les capacitats que es pretenen desenvolupar i requereixen d'un conjunt de sabers 
per resoldre convenientment el repte. Estan constituïdes per un conjunt d'activitats 
d'aprenentatge competencials. 
 
1.1. Per les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari 
que no són de formació professional 

Les unitats didàctiques o situacions d'aprenentatge 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 de forma col·laborativa, 
avaluï i comuniqui els seus aprenentatges, afrontant reptes complexos i significatius. 

Les persones aspirants han de concretar en la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, 
el títol, el curs/nivell educatiu, la matèria o àmbit, una descripció, les competències 
específiques que es desenvolupen, així com les competències transversals, els objectius 
d'aprenentatge amb la concreció de quins seran els aprenentatges que permetran el 
desenvolupament de la unitat didàctica / situació d'aprenentatge, la formulació dels 
criteris de correcció, la relació de sabers que es tractaran, el desenvolupament de la 
unitat didàctica / situació d'aprenentatge, la previsió de les mesures i suports universals, 
així com de les mesures i suports addicionals i intensius que es preveuen utilitzar per a 
l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 

Opos.cat 



2 
 

En l'especialitat d'orientació educativa, la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge 
consisteix en una unitat d'actuació educativa, la qual ha d'incloure, almenys, els 
objectius, la metodologia, la temporització, les activitats, els recursos i els criteris i 
procediments per al seguiment i l'avaluació de la unitat. 

Per a l'exposició i defensa i de la unitat d'actuació educativa, l'aspirant pot utilitzar el 
material auxiliar que consideri oportú, així com un guió en forma d'esquema en cada 
cas, que no pot excedir d'un full per les dues cares. 

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix el dia que faci 
l'exposició de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge. 
 
1.2 Per les especialitats de formació professional 

Als efectes d'aquesta convocatòria, la unitat didàctica, per als cicles formatius LOE, fa 
referència a al desenvolupament d'activitats d'ensenyament-aprenentatge. En el cas de 
cicles formatius LOGSE poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o 
parts en què es pot dividir i concretar la programació d'un crèdit. 

La persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica, la qual haurà de fer 
referència a una àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura 
relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa. 

La unitat didàctica que presenta l'aspirant ha de desenvolupar, almenys, els objectius 
d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats clau que es 
desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i 
d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps 
i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i 
instruments d'avaluació i la relació amb altres unitats, crèdits o mòduls professionals, 
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. Es prestarà especial atenció a la coherència de 
tots els elements de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge (títols LOE) o de la unitat 
didàctica (títols LOGSE). 
 
1.2.1 Formació professional específica (LOGSE) 

Criteris per a la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica: 

Tenint en compte que en la formació professional poden existir unitats didàctiques de 
durada i extensió molt variable en funció del crèdit, la persona aspirant pot optar per 
desenvolupar tota la unitat didàctica o bé només una part que ha d'incloure un o més 
nuclis d'activitat. 

La unitat didàctica ha d'especificar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-
aprenentatge del nucli d'activitats: 

- La ubicació de l'activitat en la unitat didàctica. 
- La descripció de l'activitat i els objectius que l'alumnat ha d'assolir. 
- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir 

l'alumnat per el desenvolupament de l'activitat. 
- Els continguts que s'hi desenvolupen. 
- La seqüència de desenvolupament de l'activitat. 
- El recursos necessaris. 
- Els criteris i instruments d'avaluació. 
- El temps previst de realització. 

1.2.2 Formació professional inicial (LOE) 

Criteris per a la preparació i l'exposició oral d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge: 

Les persones aspirants han de concretar per a l'activitat d'ensenyament-aprenentatge: 
- La descripció de l'activitat i justificació en relació al perfil professional del cicle 

formatiu. 
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- El nom i la durada prevista. 
- La ubicació de l'activitat ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF). 
- La relació amb els resultats d'aprenentatge, els criteris de correcció, els 

continguts i les capacitats clau. 
- La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en l'activitat d'ensenyament-

aprenentatge incloent 
l'organització d'aula, temporització, metodologia, recursos i localització (on es durà 

a terme: taller, laboratori, 
etc.). 
- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir 

l'alumnat per el desenvolupament 
de l'activitat. 
- Les activitats i instruments d'avaluació, si és el cas.. 
 

5. Criteris per al cos de mestres 

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge elaborada per la persona aspirant ha de fer 
referencia al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte el currículum 
competencial, la qualitat de l'educació lingüística, la universalitat del currículum, la 
incorporació de la coeducació, l'atenció al benestar emocional d'infants i joves i la 
promoció d'una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global. 

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge ha de fer referència a una o més d'una 
àrea, en funció de l'especialitat per la qual es participa. En el cas de les especialitats 
d'audició i llenguatge i pedagogia terapèutica del cos de mestres la unitat didàctica o 
situació d'aprenentatge ha de fer referència a un alumne o a un grup d'alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu. 

Les situacions d'aprenentatge són propostes pedagògiques orientades a l'assoliment de 
competències, situen els sabers en un context o realitat i plantegen un repte a l'alumnat, 
que implica una o vàries accions cognitives relacionades amb les capacitats que es 
pretenen desenvolupar i requereixen d'un conjunt de sabers per resoldre 
convenientment el repte. Estan constituïdes per un conjunt d'activitats d'aprenentatge 
competencials. 

Les situacions d'aprenentatge 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 de forma col·laborativa, avaluï i 
comuniqui els seus aprenentatges, afrontant reptes complexos i significatius. 

Les persones aspirants han d'elaborar la situació d'aprenentatge incorporant els 
següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la descripció de la 
situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de les 
competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els 
sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les 
estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació 
inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si 
és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant. 

Es pot consultar el nodes El nou currículum. Una oportunitat per aprendre amb sentit. 

5.1 Especialitats del cos de mestres 

Audició i llenguatge 

En l'especialitat d'audició i llenguatge cal tenir en compte les funcions atribuïdes als i les 
mestres d'aquestes especialitats en la resolució de la secretaria general relativa als 
Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent. Mestres 
especialistes en el suport a la inclusió: mestre o mestra d'audició i llenguatge, de suport 
intensiu a l'audició i el llenguatge (SIAL) i logopeda en centre d'educació especial. 
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La unitat didàctica o situació d'aprenentatge es pot desenvolupar en el marc de l'aula, en 
petit grup i excepcionalment de manera individual adreçada als i les alumnes o grups 
d'alumnes que presenten necessitats 

específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, 
relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de 
trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge. S'ha de garantir que 
l'alumnat tingui les condicions adequades per progressar en l'adquisició de les capacitats 
i el desenvolupament de les competències que s'estableixen en el currículum de l'etapa i 
en la seva participació en les activitats generals de l'aula i del centre. 

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge, en 
base al Pla de Suport Individualitzat (PI) i cal incorporar els següents elements: el 
centre, el curs i el grup, l'àrea o àrees, la descripció de la situació d'aprenentatge, les 
competències específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius 
d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i 
d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió 
d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema 
educatiu inclusiu que donin resposta a la intensitat de suports i altres qüestions que 
consideri la persona aspirant. 

Pedagogia terapèutica 

En l'especialitat de pedagogia terapèutica cal tenir en compte les funcions atribuïdes als i 
les mestres d'aquestes especialitats en la resolució de la secretaria general relativa als 
Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent. Mestres 
especialistes en el suport a la inclusió: mestre o mestra d'educació especial, o de suport 
intensiu a l'escola inclusiva (SIEI) consisteix en una unitat d'actuació educativa. 

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat d'actuació educativa, en base al Pla de 
Suport Individualitzat(PI) i cal incorporar els següents elements: el centre, el curs i el 
grup, l'àrea o àrees, la descripció de la unitat d'actuació educativa, les competències 
específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius 
d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i 
d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió 
d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema 
educatiu inclusiu que donin resposta a la intensitat de suports i altres qüestions que 
consideri la persona aspirant. 

S'ha de garantir que l'alumnat tingui les condicions adequades per progressar en 
l'adquisició de les capacitats i el desenvolupament de les competències que s'estableixen 
en el currículum de l'etapa i en la seva participació en les activitats generals de l'aula i 
del centre. 

Les persones aspirants que presentin una unitat didàctica o situació d'aprenentatge com 
a tutor o tutora d'un grup en un centre d'educació especial han de tenir en compte el 
que s'explicita en l'especialitat d'Educació infantil o d'Educació primària. 
 
Educació infantil 

Cal tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la 
resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió 
dels centres: Personal docent. 

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica incorporant els següents 
elements: el centre, el curs i grup classe, la descripció de la situació d'aprenentatge, les 
capacitats en clau competencial, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els 
sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació, les mesures i suports d'atenció 
educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i 
intensives si és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant. 
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La unitat didàctica ha de fer un tractament globalitzat de les diferents capacitats de 
l'etapa d'educació infantil i es pot plantejar com ambients, espais, racons, projectes, i/o 
diferents propostes que plantegin un repte amb sentit que l'infant ha de resoldre. 
Aquestes situacions d'aprenentatge han de ser vivencials, significatives, globalitzades i 
riques en oportunitats per poder integrar les experiències dels infants dins i fora de 
l'aula. 
 
Llengua estrangera: anglès 

Per al desenvolupament d'aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de tenir 
com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució 
de la secretaria general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels 
centres: Personal docent. 

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge 
incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la 
descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de 
les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els 
sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les 
estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació 
inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si 
és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant. 

La persona aspirant ha de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua anglesa com 
a eina educativa. 
 
Educació física 

Per al desenvolupament d'aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de tenir 
com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució 
de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels 
centres: Personal docent. 

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge 
incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la 
descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de 
les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els 
sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les 
estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació 
inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si 
és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant. 
 
Música 

Per al desenvolupament d'aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de tenir 
com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució 
de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels 
centres: Personal docent. 

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o a situació d'aprenentatge 
incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la 
descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de 
les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els 
sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les 
estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació 
inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si 
és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant. 

Aquesta àrea està inclosa a l'àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la situació es 
pot plantejar de manera transversal. 
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Educació primària 

Per al desenvolupament d'aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de tenir 
com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució 
de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels 
centres: Personal docent. 

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge 
incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la 
descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de 
les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els 
sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les 
estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació 
inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si 
és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant. 

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge ha de fer un tractament transversal de 
diferents àrees de l'etapa de l'educació primària i es pot plantejar com un projecte 
globalitzat. 


